
 

1999 

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 

 

 

 

CATÁLOGO  

JORNAIS CATARINENSES 

1831-2019 

 
 

Publicação alusiva aos 166 anos da  

Biblioteca Pública de Santa Catarina 

 

 

 

5ª Edição 

Revista e Ampliada 

Volume 1 

 

 

FLORIANÓPOLIS20 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
2 

Helen Moro de Luca, Alzemi Machado, Roseléia Marcelino 

(Organizadores) 

 

 

 

 

CATÁLOGO  

JORNAIS CATARINENSES 
da Biblioteca Pública de Santa Catarina 

 

1831 a 2019 
 

 

5ª Edição 

Revista e Ampliada 

Volume 1 

(Listagem de Jornais) 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2020  

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
3 

 

 

 

 

 

Carlos Moisés da Silva 

Governador do Estado de Santa Catarina 

 

Ana Lúcia Coutinho 

Presidente da Fundação Catarinense de Cultura 

 

Cleonisse Inês Schmitt 

Administradora da Biblioteca Pública de Santa Catarina 

 

 
 

CATÁLOGO JORNAIS CATARINENSES (1831-2019) 

 

Organizadores:  

Helen Moro de Luca – Bibliotecária CRB14/1220 

Alzemi Machado – Bibliotecário CRB14/677 

Roseléia Marcelino – Técnica em Atividades Administrativas  

 

Equipe de Apoio: 

Ruben Souza – Auxiliar Administrativo 

Roger José Friedrich – Auxiliar Administrativo 

Cristiano Alfredo Ghiraldelli – Digitador  

 
 

 

 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Fonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Bibliotecária 

Helen Moro de Luca CRB14/1220 

 

  

 

 

C357 

 

Catálogo Jornais Catarinenses da Biblioteca Pública de Santa 

Catarina: 1831 a 2019 : vol. 1  /  organizadores Helen Moro de Luca, Alzemi 

Machado, Roseléia Marcelino ._ Florianópolis : FCC, 2020. 

                      867 p.; il. color. 

                      5.ed. rev. e ampl. 

 

1. Catálogo de biblioteca pública. 2. Jornais catarinenses – Catálogo. I. 

De Luca, Helen Moro (org.). II. Machado, Alzemi (org.). III. 

Marcelino, Roseléia (org.). 

 

         
CDD 

017 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
5 

APRESENTAÇÃO 
 

Ao comemorar 166 anos de intensa atividade, a Biblioteca 
Pública de Santa Catarina (BPSC), instituição cultural mais antiga 
do Estado, que é vinculada à Fundação Catarinense de Cultura, 
órgão do Governo do Estado de Santa Catarina, faz chegar ao seu 
público a 5ª edição revista e ampliada do Catálogo de Jornais 
Catarinenses: 1831- 2019.  

Dos 476 títulos dispostos no primeiro catálogo, publicado 
há 30 anos, a presente publicação eleva para 1.907 títulos de 
periódicos oriundos das mais variadas cidades que compõem o 
território catarinense, os quais estão disponíveis para consulta no 
Setor de Santa Catarina da BPSC, seja no original em papel ou nos 
formatos de microfilme e digital.  

Fruto do trabalho e da organização dos profissionais que 
atuam no Setor de Santa Catarina, merece destaque a parceria 
envolvendo a Fundação Biblioteca Nacional, que disponibilizou 
cópias de microfilmes contendo 327 títulos, muitos deles 
publicados no século XIX e início do século XX, ampliando assim o 
valioso acervo catarinense. Também são merecedores de aplausos 
os esforços empreendidos pela Associação de Jornais do Interior de 
Santa Catarina- ADJORI/SC, que remete mensalmente à Biblioteca 
Pública as edições dos periódicos publicados nas cidades 
catarinenses, cumprindo assim os dispositivos da Lei nº 11.074, de 
11 de janeiro de 1999, conhecida como Lei do Depósito Legal de 
Obras Impressas. Tal ação possibilita a preservação da memória 
documental barriga-verde.  

O presente catálogo está divido em dois volumes: o 
primeiro é organizado em ordem alfabética de títulos com anos e 
meses correspondentes, sinalizando a localização das publicações 
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existentes (papel, microfilme ou digital); o segundo traz os títulos 
dos jornais em ordem cronológica.  

A 5ª edição revista e ampliada, traz nova diagramação e 
organização dos dados referentes aos itens arrolados, tornando 
mais fácil a compreensão das informações. 

O Catálogo de Jornais Catarinenses é um instrumento de 
pesquisa e consulta, utilizado por todos os pesquisadores que 
procuram informações sobre os periódicos editados no Estado de 
Santa Catarina e disponíveis da BPSC, desde 1831. 

Ao se inserir no universo digital, a BPSC cumpre com sua 
política de democratizar o acesso à informação. Essa ação, uma das 
primeiras de âmbito estadual, permite que qualquer cidadão, 
independente das barreiras geográficas, tenha acesso aos diversos 
tipos de acervo disponíveis em instituições públicas. 

 Acreditamos que esta publicação seja uma importante 
fonte historiográfica, e, que seus frequentadores, possam utilizá-la 
para gerar novas investigações e conhecimento.  

 
Florianópolis (SC), setembro de 2020. 

 
Cleonisse Inês Schmitt 

Administradora da Biblioteca Pública de Santa Catarina 
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Esta obra é dedicada à memória de um dos guardiões 

da Coleção de Jornais Catarinenses da  

Biblioteca Pública de Santa Catarina:  

Almeri Machado. 
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SÍNTESE HISTÓRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA 

CATARINA: A MAIS ANTIGA INSTITUIÇÃO CULTURAL 

BARRIGA-VERDE 

 

 

por Alzemi Machado 

 

 

 A cidade de Desterro contava, na metade do Século XIX, 

com uma população próxima de 15 mil habitantes (homens e 

mulheres livres, escravos e estrangeiros), e uma legião de 

analfabetos que ultrapassava mais de 90% do contingente 

populacional. Diante desse contexto iletrado e não escolarizado, 

resolveu a Assembleia Provincial, em 31 de maio de 1854, aprovar a 

Lei nº 373, que instituiu a Biblioteca Provincial. A partir desta Lei, 

que pode ser destacada de elevado avanço e revolucionária aos 

padrões da época, a Província catarinense deu os primeiros e 

inovadores passos, no sentido de constituir uma biblioteca com 

um acervo franqueado ao público, abrindo os caminhos para o 

acesso aos livros, periódicos, à informação e à geração de 

conhecimentos.  

    Com sua pena firme e decidida, João José Coutinho (1809-

1870) criou a primeira Biblioteca Pública da Província de Santa 

Catarina, com sede em Desterro, e a sexta mais antiga do gênero, 

fundada em solo brasileiro. 
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    Figura 1. Lei de criação da Biblioteca.                                     Figura 2. O Ilustre criador. 

Com a devida autorização legislativa, iniciaram-se as 

tratativas no sentido de instalar a jovem biblioteca, e uma das salas 

da própria Assembleia, viria a acondicionar os primeiros 474 

volumes que se constituíram no acervo inicial.   

Teve influente e decisiva participação na pioneira ação 

intelectual, o comendador Joaquim Antonio de Azevedo (1819-

1879), destacado cidadão residente no Rio de Janeiro, que dentre 

outras ações voltadas à instrução brasileira, destacou-se por ter 

proposto a criação da primeira escola primária noturna, destinada 

aos jovens e adultos da classe operária. E justiça seja feita, devemos 

em muito agradecer ao Comendador Azevedo, pois, partiu dele a 

iniciativa da instalação de uma Biblioteca na Província de Santa 

Catarina, mediante o envio de uma carta endereçada à Assembleia, 

cabendo ao deputado Francisco Honorato Cidade (1870-?), propor 
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a ideia, datada de 26 de abril de 18531. Dotado desse espírito 

inovador, na citada missiva, já antecipa uma doação de obras, caso 

o intento fosse cumprido. E assim fez, encaminhando à 

Assembleia, 202 volumes para dar início à constituição do acervo2. 

Ato contínuo, outras doações foram aportando: o padre e 

deputado desterrense, Joaquim Gomes de Oliveira Paiva (1821-

1869), doou 38 livros, acompanhado de cinco exemplares ofertados 

pelo funcionário público e administrador da Fazenda Provincial, 

Antônio Justiniano Esteves, e dois volumes doados pelo deputado, 

comerciante, advogado abolicionista, militar e membro da 

Irmandade do Senhor dos Passos, Manoel José de Oliveira (1827-

1891). Por último, coube ao futuro diretor, Francisco de Pauliceia 

Marques de Carvalho (1826-1891), fazer a doação de 222 volumes, 

fechando o ciclo das pioneiras doações e que ao longo dos anos, 

foram incorporando e enriquecendo a coleção de obras da 

instituição3. 

Francisco de Pauliceia Marques de Carvalho, também 

conhecido por “Franc da Pauliceia, veio a ser o primeiro diretor, 

ficando no cargo de 1854 a 1858. Natural de Franca (SP), professor 

e escritor, teve intensa participação na vida cultural da cidade, 

além de contribuir com publicações na imprensa. Acompanhado 

de um porteiro, João Tavares de Araújo Bueno, abriu as instalações 

                                                
1 O Conservador. 20 de abril de 1855. Falla do Presidente João José Coutinho à 
Assembleia Provincial. 
2 O Argos da Provincia de Santa Catharina. 14 de janeiro de 1860. 
3 Idem. 
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da jovial instituição ao público no dia 9 de janeiro de 18554, na sede 

provisória instalada numa das salas da Assembleia Provincial, mais 

precisamente, nos fundos do Paço, ficando aberta das 9 às 12 horas. 

Presume-se que neste período, a casa legislativa funcionasse no 

prédio da Casa de Câmara e Cadeia, localizado no lado leste da 

Praça XV de Novembro. 

 

                                              
 Figura 3. 1º diretor, Franc da Pauliceia.                                                Figura 4. Pe. Joaquim Paiva   

 

AS MORADAS DA BIBLIOTECA NO SÉCULO XIX 

Com a publicação da Lei nº 439, em 01 de agosto de 1857, 

especificamente no artigo 19, determina a transferência da sede 

para uma das salas do Lyceu Provincial (1857-1864)5 localizada no 

então longínquo bairro do Mato Grosso (nas proximidades da 

atual Praça Getúlio Vargas). Essa “nova ocupação” dará início à 

série histórica de sucessivas transferências para sedes cedidas e em 

                                                
4 O Conservador.  5  de janeiro de 1855. 
5 O Argos da Provincia de Santa Catharina. 11 de março de 1858. 
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espaços não condizentes para o funcionamento de uma instituição, 

que começava a crescer em acervo, quanto na frequência de 

público. Em 1855, a biblioteca já possuía 1.099 volumes (884 

doados por particulares e 205 da Secretaria Provincial)6. Em 1856, 

adquiriu 219 volumes (65 doados e 154 comprados), totalizando 

1.181 volumes7, ampliando para 1.299 volumes, em 18588. A esse 

respeito, o jornal desterrense O Argos, na edição de 14 de janeiro 

de 1860, já tecia críticas à instalação da biblioteca, contudo, 

pregava elogios ao governo, por inserir no orçamento, verbas para 

compra de novos livros: 

(...) por amor da verdade não ocultaremos que a administração 

então da Província mostrou-se favorável ao progresso, e em seu 

relatório à Assembleia no ano seguinte, propôs que fosse coadjuvado 

o estabelecimento com alguma quantia, das rendas provinciais para 

a aquisição de obras de maior importância. (...), mas enfim, houve 

um erro, que continuou e ainda permanece, infelizmente – o lugar 

onde foi colocada em princípio e depois transferida a nossa 

biblioteca! O primeiro escolhido foi os fundos do Paço da 

Assembleia, onde só viam-na o bibliotecário, o porteiro e quem ia de 

propósito procurar a qualquer deles, para negócio particular; e 

ultimamente, em um aposento no edifício do Lyceu, bastante 

                                                
6 Argos da Provincia de Santa Catharina. 14 de março de 1856. 
7 Falla do Presidente da Provincia de SC a Assembleia  Legislativa Provincial. 1 de 
março de 1857. 
8 O Argos da Provincia de Santa Catharina. 11 de março de 1858 
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retirado do povoado, o que fez desanimar, pela caminhada da ida e 

volta a quantos pretendiam utilizar dela. 

No estabelecimento escolar funcionou por oito anos (1857-

1865), sendo designado para assumir as funções de direção a partir 

de 1858, um dos integrantes do seu corpo de professores. Encerrou 

o exercício com 1.403 volumes, sendo bastante utilizada por 

professores e alunos do Lyceu9.   

 
Figura 5. Colégios que pertenceu aos Jesuítas, instalou-se o Lyceu e Biblioteca.  

Tela de Eduardo Dias. 

 

Mesmo com os problemas de instalação física, o templo 

armazenador de saberes, paulatinamente, ia ampliando o número 

                                                
9 Falla do Presidente da Provincia de SC a Assembleia  Legislativa Provincial. 1 de 
março de 1859. 
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de incorporações ao acervo, principalmente livros e mapas, e 

dando início à coleção de periódicos publicados na imprensa local. 

Em um ato colaborativo e de irrestrita solidariedade em 

prol do crescimento da instituição, o então diretor da Biblioteca 

Nacional, historiador Alexandre Mello de Moraes, fez chegar ao 

Porto de Desterro, 366 volumes endereçados à Biblioteca 

Provincial. Dentre estas preciosidades ofertadas, destacava-se o 

livro “Recueil des Loix Constitutives dês États-Unis 

del’Amérique”, publicado em francês, em 1778, e que circulou 

entre os Inconfidentes Mineiros, e foi parte integrante do Processo 

do Auto da Devassa. Essa raridade bibliográfica, único exemplar 

existente no Brasil, ficou 128 anos sob posse da biblioteca, sendo 

objeto de curiosidade e de desejos por parte de diversas 

instituições brasileiras e colecionadores, e acabou doado mediante 

Lei aprovada pela Assembleia Legislativa de SC em abril de 1984, 

passando a fazer parte das peças que compõem o Museu da 

Inconfidência em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. 
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Figura 6. Páginas do livro raro doado.     Figura 7. Livro exposto na Biblioteca e 

retrato do doador. 

Conforme Relatório encaminhado à Assembleia Legislativa 

Provincial, o movimento em 1861, teve um público de 1.826 

pessoas, com 2.609 obras consultadas, a maior parte de literatura. 

Foram incorporadas ao acervo no ano, mais 72 obras, totalizando 

1.925 obras10. 

Em 1866, ocorre nova transferência da sede, desta vez 

ocupando uma das salas da Secretaria Provincial, instalada no 

Palácio do Governo11, permanecendo até o final de janeiro de 1870. 

Nesse período, assume como diretor, Joaquim José de Rosas 

Ribeiro de Almeida.  No dia 1º de fevereiro de 1870, mais uma 

mudança, fixando-se na Rua do Livramento (atual Trajano), nº 24, 
                                                
10 Relatório do Presidente da Provincia a Assembleia  Legislativa Provincial  no 
ano de 1862. 
11 O Estado. 9 de janeiro de 1955. 
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e em 1871, retorna à parte térrea do Palácio do Governo. Em menos 

de um ano, dá sequência à peregrinação de estantes e acervos, 

retornando a um estabelecendo escolar - o Ateneu Provincial (1874 

a 1883) -, que funcionou na mesma edificação que abrigou o Lyceu, 

sendo à Biblioteca anexada, em 1872.  

Os indicadores publicados no Relatório de Governo de 1872, 

apontam um acervo com 2.628 volumes, e uma movimentação 

anual de 1.373 usuários.  Decorridos 20 anos do ato de criação, 

comemorado em 1875, o número de volumes amplia para 3.086. 

Ainda nesse ano, é instituída uma comissão composta por 

Feliciano Francisco Martins, Genuíno Firmino Vidal Capistrano e 

Francisco Leitão de Almeida, com o propósito de organizar um 

catálogo sistemático. São efetuadas as primeiras tratativas no 

intuito de criar o Regulamento Institucional. 

 

 
Figura 8. Palácio do Governo abrigou a Biblioteca de 1866 a 1870. 
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Em 1878, o servidor da Secretaria Provincial Feliciano 

Marques Guimarães, é designado para exercer as funções do recém 

criado cargo de Amanuense Conservador, e em 1887, Marcos de 

Sousa Aragão é investido no cargo de Bibliotecário Público, e 

substituído em 188912, por João Nepomuceno Sabino, que atuou 

como bibliotecário até 27 de abril de 1894, sendo substituído por 

João Halbeck13. João Nepomuceno Sabino retornou ao cargo, ainda 

em 1894, por força da Resolução nº 11614, e substituído em 29 de 

agosto de 1910, pelo professor e jornalista Clementino Fausto 

Barcellos de Brito15. 

Mediante Ato Provincial editado em 26 de setembro de 

1888, e sob protestos noticiados pela imprensa desterrense, a 

Biblioteca é anexada ao Instituto Literário e Normal (1883-1888, 

que sucedeu o Ateneu Provincial, entidade educacional voltada à 

formação do quadro docente. Registros apontam que durante o 

exercício de 1892, frequentaram um total de 345 usuários.   

No período de 1893 a 1895, o cônego e deputado Joaquim 

Eloy de Medeiros, exerceu a função de catalogador16. No decorrer 

de 1894, é instalada nas dependências onde funcionou a Escola do 

Sexo Feminino, localizada na Rua do Livramento (atual Rua 

Trajano). 

                                                
12 O Conservador. 3 de agosto de 1889. 
13 Republica. 2 de maio de 1894. 
14 Republica. 9 de junho de 1894 
15 O Dia. 30 de agosto de 1910. 
16 Republica. 25 de janeiro de 1893 e 2 de fevereiro de 1895. 
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Ao completar 40 anos, em 1894, a Biblioteca dá um 

significativo passo em direção à organização administrativa, 

aprovando o seu primeiro Regulamento. Neste documento, ficam 

estabelecidas as diretrizes quanto ao horário de funcionamento 

(diariamente, das 9 às 14 horas e das 18 às 21 horas), composição do 

acervo (livros, periódicos, mapas), controles estatísticos, quadro de 

servidores e suas funções (diretor, porteiro e arquivista), além de 

atos restritivos ao público frequentador: proibição de fumar, falar 

alto ou passear nas salas, acesso mediante estar “decentemente 

trajado”. Também estabelece as datas de fechamento anual (20 de 

dezembro à 15 de janeiro), e a recomendação de que todas as obras 

doadas, tenham a anotação do nome do doador na primeira 

página17. 

Em 1896, a Biblioteca já dispunha de um Catálogo 

organizado das obras do acervo, organizado por nome de autor e 

agrupados em aproximadamente 14 temáticas: literatura, romance, 

poesia, instrução pública, dicionários, religião, história, memórias, 

variedades, ciências naturais, geografia, medicina, teses de 

medicina e higiene (o catálogo está incompleto, pois na última 

página dá-se início ao tema Matemática, mas não é listada 

nenhuma obra). 

 

                                                
17 Regulamento da Bibliotheca Publica. 1894. 
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    Figura 9. 1º Regulamento. 1894                                   Figura 10. Catálogo de obras. 1896. 

 

 

 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: 

A LUTA PARA CONSOLIDAR-SE NA SOCIEDADE 

 

 

A preocupação em prover a instituição com uma sede 

própria, e condizente com os serviços que passou a oferecer à 

sociedade nos seus quase 50 anos, não foram suficientes para 

chamar a atenção dos que estavam à frente do governo. Apesar da 

frequência quase que diária às suas instalações, de pessoas ligadas 

ao cenário político e intelectual da cidade, bem como os 
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constantes apelos veiculados na imprensa, clamando por cuidados.  

Na primeira década do Século XX, as transferências de local ainda 

eram constantes: em 1906, após funcionar em uma das salas da 

Escola Normal, transfere-se para o Lyceu de Artes e Ofícios, 

situado à Rua Trajano. Neste ano, contemplava no acervo um total 

de 6.190 volumes. 

No dia 13 de agosto de 1906, recebeu uma visita ilustre: em 

passagem por Florianópolis, o Presidente eleito, Conselheiro 

Afonso Pena (1847-1909), visita o estabelecimento, o que ressalta a 

importância, relevância e o papel desempenhado pela instituição 

em prol do desenvolvimento da cultura e da educação escolar18. 

 

 
Figura 11. Em 1906, a Biblioteca ocupou uma das salas do Liceu de Artes, situada na Rua 

Trajano. 

                                                
18 O Dia. 14 de agosto de 1906. 
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O professor e político republicano, Gustavo Richard (1847-

1929), homem culto e apreciador das belas letras, e que governou o 

estado catarinense nos anos de 1906 a 1910, era um dos intelectuais 

que tinham por hábito frequentar cotidianamente à Biblioteca, 

conforme consta no Livro de Registro de frequência19. À frente do 

executivo estadual, efetuou a compra de um prédio exclusivo para 

a sua instalação, situado à Rua Trajano nº 24, esquina com a Rua 

Tenente Silveira, e finalmente, interrompeu uma sequência 

histórica de sucessivas mudanças prediais, além de dispor de um 

local mais confortável e ampliado.  

No dia 31 de maio de 1908, data do aniversário de 54 anos, 

foram abertas as portas da nova morada, ao público frequentador. 

Em conformidade com os dados contidos no Relatório 

governamental de 1909, circulou um público de 5.092 usuários, 

dispondo de um acervo com 7.242 volumes. 

Neste local, permaneceu por longos 42 anos, quando em 

1960, transferiu-se para um acanhado sobrado na Rua Arcipreste 

Paiva.  A antiga sede acabou sendo desacreditada pelas 

inconsequências administrativas, e foi ao chão, sendo derrubada 

devido às obras de alargamento dos jardins do Palácio. 

Informação, cultura, educação e conhecimento foram trocados por 

grama, roseira e pavões. 

                                                
19 Biblioteca Pública de Santa Catarina. Livro de Registro .1896. 
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Figura 12. A sede da Rua Trajano com Tenente Silveira. Por longos 42 anos foi sede da 

Biblioteca. 

 

Durante o curso das décadas de 10 a 20 do Século XX, são 

realizadas algumas mudanças de caráter administrativo, bem 

como, fica evidente a preocupação com a guarda e armazenamento 

das obras, dando início a uma política de preservação dos 

materiais que compõem o acervo. Podemos destacar nesse período 

alguns avanços significativos: a sanção da Lei nº 1.015 de 20/10/1914, 

autorizando o Executivo a reorganizar a Biblioteca Pública, 

expedindo um novo Regulamento Geral, e a autorização de 

contratação de serviços de encadernação para a coleção de jornais 

catarinenses.  

Em comemoração aos festejos ao 87º aniversário da 

imprensa catarinense, foi realizada no dia 30 de julho de 191820, a 

                                                
20 O Estado. 28 de julho de 1918. 
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abertura da exposição de retratos de jornais editados de 1831 a 1918 

e dos editores, sob curadoria do historiador José Boiteux. A 

Biblioteca foi o palco escolhido para a grandiosa mostra, que atraiu 

muitos visitantes. 

Estiveram à frente exercendo a direção do órgão, no período 

de 1911 a 1929: Inocêncio José da Costa Campinas (1911 a 1927), 

Hermínio Millis (1927 a 1929) e Hermes Guedes da Fonseca (1929 a 

1931). 

Alguns fatos marcaram positivamente o ano de 1920: 

durante os festejos dos 65 anos de instalação, realizou-se no dia 9 

de janeiro, às 13 horas, a inauguração no salão nobre, do retrato do 

ex-presidente da Província, João José Coutinho21. Na ocasião, José 

Boiteux proferiu discurso enaltecendo a importância do ex-

presidente no desenvolvimento da cultura catarinense. A 

solenidade contou com a presença do governador e demais 

autoridades, acompanhada da Banda da Força Pública.  

O historiador e político José Boiteux, ofertou magnífica 

doação do livro “Ordenações do Reino de Portugal”, publicado 

em 1642, vindo a se constituir-se no exemplar mais antigo do 

acervo. E por último, e não menos brilhante, a generosa doação 

dos 477 volumes da biblioteca particular do ex-governador 

Gustavo Richard, enriquecendo ainda mais o acervo, que neste ano 

alcançou um total de 10.381 volumes. 

 

                                                
21 República. 10 de janeiro de 1920. 
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                                Figura 13. Livro das Ordenações, raridade de 1642.                   

No período de 1931 a 1938, assume o cargo de direção o 

professor Fernando Machado Vieira. É dele a organização do 

primeiro Catálogo de Jornais Catarinenses (1850 a 1931), lançado no 

ano de 1932, e relançado em março de 1935, com atualização dos 

dados até 1934.  Trata-se de uma pioneira e importante publicação, 

dando início ao ciclo de inventários permanentes da coleção de 

jornais catarinenses, que vigora até hoje.  

Uma comissão formada em 1933, e composta em pelos 

renomados intelectuais José Boiteux, Henrique da Silva Fontes, 

Altino Flores e pelo livreiro Pascoal Simone, é encarregada de 

avaliar o acervo, bem como o mobiliário. Após análise, chegaram à 

cifra de 400:000$000 (quatrocentos contos de réis), que 

convertidos em valores atuais, correspondem a R$ 49.200.000,00.  
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Durante a primeira metade da década de 30, observa-se um 

crescimento considerável do acervo, saltando de 12.179 volumes em 

1930, para 13.593 em 1936, e 21.252 volumes em 1936. Tal 

crescimento, de um lado subsidiava os interesses dos usuários e 

pesquisadores, e por outro lado, a necessidade de ampliar novos 

espaços para armazenamento. 

 

                                 
                                       Figura 14. Catálogo de Jornais, relançado em 1935. 

Em 1938, nova troca de comando na direção, sendo 

nomeado o escritor e historiador natural de São Francisco do Sul, 

Carlos da Costa Pereira, que durante os 20 anos que esteve à frente 

da maior biblioteca de Santa Catarina, soube conduzi-la com zelo 

e competência. Fez da Biblioteca Pública um importante centro de 

cultura, realizando debates, exposições temáticas, lançamento de 

livros. Em 1941, lançou o primeiro Boletim Informativo, e em 1947, 

modernizou o sistema de organização do acervo, adotando o 
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Código de Classificação de Dewey (CDD).  Na sua gestão, teve o 

mérito de retornar à época em que a instituição era o ponto de 

encontro entre os grupos integrantes da intelectualidade 

catarinense. 

Em conformidade com as estatísticas registradas no 

Relatório de 1950, o acervo ultrapassava 40.000 volumes. 

 

 

A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX:  

A BIBLIOTECA CHEGA AO CENTENÀRIO 

 

Em 31 de maio de 1954, a gloriosa instituição comemorou o 

seu primeiro seu centenário. Diversos órgãos de imprensa 

saudaram o acontecimento em colunas e crônicas, destacando a 

gigantesca contribuição no desenvolvimento da região de 

Florianópolis e de Santa Catarina. Diversos e expressivos 

intelectuais, entre os quais, Altino Flores e Ildefonso Juvenal 

(servidor da casa, entre 1921 a 1927), escreveram com suas mãos 

hábeis, artigos relatando parte da sua história, bem como, os 

problemas que a instituição foi enfrentando ao longo da secular 

existência. Foram poucas as instituições públicas do gênero, que 

conseguiram driblar as intempéries, os descasos e os desmandos 

do poder público. Apesar de tudo, permaneceu firme como uma 

rocha, e com a valiosa colaboração e valoração de seus servidores, 

alicerçou-se, consolidando-se com a mais importante instituição 

cultural barriga-verde. Entretanto, os rumores de uma possível 
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desocupação do prédio onde estava instalada desde 1908, 

circulavam nos corredores, salas do executivo e do ambiente 

político da cidade.  

Em 1957, uma importante doação da coleção composta de 

reprodução de aquarelas e gravuras inéditas pintadas pelo artista 

francês, Jean Baptiste Debret, e não inclusas na obra o “Voyage 

Pittoresque Et Historique Au Brézil”. De tiragem limitada, foi doada 

pelo Embaixador Edmundo da Luz Pinto, e atualmente, integra a 

coleção de obras raras da Biblioteca. 

O ano de 1958 celebra o início dos trabalhos de organização 

da Coleção de Santa Catarina, constituindo-se a base do atual 

Setor de SC, composto por jornais, livros, boletins, relatórios, 

legislação, entre outros materiais.  No campo diretivo, assume o 

radialista Francisco Mascarenhas, ficando no cargo de 1958 a 1960.  

 No início de 1958, um grande e ousado projeto gerou 

enormes expectativas e esperanças a milhares de catarinenses. 

Com o objetivo de atender a uma histórica reivindicação, o 

Governo do Estado, após 104 anos, resolveu construir uma 

moderna sede para a Biblioteca Pública Estadual. O Governador 

Jorge Lacerda (1914-1958), um homem ilustrado, que exerceu no 

Rio de Janeiro uma destacada atuação no jornalismo cultural, 

quando fundou e dirigiu o caderno literário Letras e Artes, do 

periódico A Manhã, contando com a colaboração de escritores e 

críticos consagrados. Era uma pessoa do círculo cultural e artístico, 

e sabia da importância que uma biblioteca representava no 
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desenvolvimento econômico e social de uma cidade, e 

principalmente, na elevação cultural e educativa.  

Em solenidade realizada no dia 10 de fevereiro, é lançada a 

“pedra fundamental” da futura edificação. Na oportunidade, foi 

enterrada uma “Cápsula do Tempo” com documentos e uma 

edição do jornal A Verdade, de propriedade do jornalista Manoel 

de Menezes22. A solenidade contou com a marcante presença do 

Governador, políticos, intelectuais e populares. Assim, foi assinado 

o Decreto Estadual nº 07/1958, celebrando o contato firmado entre 

o Governo e os arquitetos Oscar Niemeyer e Flávio de Aquino23, 

objetivando a construção da edificação com 4.000 m², exclusivo da 

Biblioteca Pública, em terreno paralelo ao Palácio do Governo 

(atual Palácio Cruz e Sousa), onde hoje, localiza-se o jardim.  

                                                
22 A Verdade. 11 de fevereiro de 1958. 
23 Diário Oficial do Estado. 13 de maio de 1958. 
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Figuras 15 e 16. Lançamento da pedra fundamental. No alto, à direita, maquete da edificação. 

Ao lado à direita, publicação do Contrato firmado com os arquitetos, Oscar Niemeyer e 

Flávio de Aquino. 

 

Entretanto, um acontecimento trágico no dia 16 de junho de 

1958, vitimou em acidente aéreo, o Governador Jorge Lacerda, o 

Senador Nereu Ramos e o Deputado Leoberto Leal. Tal fato, 

interrompeu os destinos da construção do moderno e exclusivo 

prédio, tendo em vista, que a obra não foi continuada pelo 

sucessor, Heriberto Hulse. 

Com o sonho desfeito, acorda-se com o pesadelo de uma 

nova transferência, dessa vez, com informações na crônica 

jornalística, que anuncia a intenção do executivo estadual em 

derrubar a atual edificação, e transferindo-a para um antigo e 

apertado casarão, localizado na Rua Arcipreste Paiva, nº 7.    
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No dia 30 de abril de 1960, instala-se no referido prédio, em 

solenidade que contou com diversas autoridades, e na ocasião, foi 

fixado em uma das salas o retrato do ex-diretor Carlos da Costa 

Pereira (1890-1967), em reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados ao órgão, ficando a cargo do historiador e deputado 

Osvaldo Rodrigues Cabral, que proferiu um emocionado discurso 

enaltecendo as qualidades do homenageado24. Walter Brasil 

assume interinamente a direção, vindo a ser substituído pelo 

escritor Tito Carvalho, que permaneceu no cargo no período de 

1960 a 1965.   

Como parte das comemorações alusivas ao centenário de 

nascimento do poeta desterrense Cruz e Sousa, ocorrido em 1961, 

realizou-se nas dependências da Biblioteca uma mostra 

documental. 

 

               
  Figura 17. Casarão na Arcipreste Paiva.            Figura 18. Interior e fachada da sede. 

                                                
24 O Estado. 3 de maio de 1960. 
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Um dos mais elogiados servidores da Biblioteca, João 

Crisóstomo Paiva (1876-1964), veio a falecer no ano de 1964. Serviu 

à repartição por longos 25 anos (1913-1938), iniciou como porteiro, 

e próximo da aposentadoria, foi promovido ao cargo de arquivista. 

Profundo conhecedor do acervo, era muito requisitado para suprir 

e localizar as obras necessitadas pelos usuários. Graças a sua 

pronta intervenção, impediu que a coleção de jornais do Século 

XIX, tivesse como destino o lixo público, iniciativa pensada por um 

diretor da época, por entender que eram materiais “velhos e 

impróprios”.  Ao saber da intenção, e consciente da importância 

que aquele acervo representava para a memória catarinense, o 

zeloso e responsável porteiro, imediatamente, procurou alguém 

que tivesse autoridade para impedir a consumação do ato, e 

denunciou ao político e professor José Boiteux, que perplexo, 

procurou o diretor, malogrando à infeliz intenção.  

Se hoje, podemos apresentar o presente Catálogo, tal feito 

não seria possível sem o arrojo, a coragem e o compromisso do 

querido servidor, que graças a sua atitude, este grandioso tesouro 

patrimonial pôde ser preservado.          
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                  Figura 19. Texto do jornalista Petrarca Callado, sobre a vida de João Paiva.25   

 

No período compreendido entre os anos de 1965 a 1974, dois 

jornalistas vão assumir os trabalhos na condução da Biblioteca: Nei 

Carvalho (1965 a 1969) e Hermínio Menezes Filho (1969 a 1975). 

Em que pese o trabalho que estes diretores realizaram, entretanto, 

as condições físicas restringiam às atividades e colocavam em risco 

a segurança de servidores, usuários e do acervo: goteiras e 

umidade nas paredes proveniente das infiltrações, alagamentos, 

ameaças de desabamento, além da infestação de insetos que se 

                                                
25 Diário da Tarde. 27 de janeiro de 1955. 
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alimentavam das estruturas de madeira e do rico acervo 

bibliográfico.   

A imprensa, insatisfeita com a “transferência forçada” 

ocorrida em 1960, cobrava do governo estadual providências 

urgentes, e durante a década de 1960 e início de 1970, publicou 

uma série de reportagens em relação aos problemas que a 

cercavam: 

 

 
      

                                             

 

 

 

 

Figuras 20, 21,22. Reportagens do jornal O Estado. 
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Em 1969, o governo sinaliza a intenção de resolver os 

problemas no que concerne às instalações físicas das instituições 

ligadas à arte e à cultura. Um projeto elaborado por técnicos do 

Governo do Estado prevê a construção do Palácio ou Casa da 

Cultura. Vultosa edificação de 10.224 m², com 9 pavimentos, 

localizado em frente à Praça Pereira Oliveira, esquina com a Rua 

Marechal Guilherme, e com o objetivo abrigar os órgãos: Museu de 

Arte, Academia de Letras, Instituto Histórico, Escola de Artes, 

Conselho Estadual de Cultura e Biblioteca Pública. Infelizmente, 

tudo não passou de promessas eleitoreiras, pois as obras sequer 

foram iniciadas. No terreno foi construída a sede da futura 

Companhia Telefônica Catarinense. 

É lançada em 1970, a Revista Registro em Letras e Fotos, 

periódico informativo da Biblioteca.   

 

                                                                                                                                                      
Figura 23. Palácio da Cultura                    Figura 24. Periódico da Biblioteca. 
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No prédio da Rua Arcipreste Paiva, a Biblioteca permaneceu 

por 13 anos. Neste tempo, ampliou o horário de funcionamento ao 

público: segunda a sexta-feira das 08h30min às 21h30min e aos 

sábados, das 09h00min às 15 horas, o número de obras no acervo 

ultrapassou mais de 50 mil volumes, e atendeu um público 

frequentador estimado em 3.000 consulentes por mês.   

Em entrevista concedida ao jornalista Aldo Granjeiro e 

publicada na edição de O Estado, em 15 de novembro de 1970, o 

diretor Hermínio Menezes Filho reconhece as precárias condições 

das instalações físicas: 

(...) mesmo como simples depósito de livros o prédio é péssimo. 

Quando chove temos que efetuar a remoção das prateleiras. De vez 

em quando alguma telha se quebra e as goteiras surgem em todos os 

cantos. O prédio além de oferecer pouca segurança, não dá espaço 

para mais um documento. Se você é um dos consulentes, tenha 

paciência por mais alguns anos. O estaqueamento das obras de 

construção da “Casa da Cultura” já foi iniciado. Quando o edifício de 

9 andares a ficar concluído, vai dar um bom e definitivo lugar à 

Biblioteca. Pelo menos, então, você poderá se sentir tranquilo: o 

acervo estará guardado (...). 

E segue, em outra edição do mesmo periódico, em 

entrevista veiculada no dia 18 de março de 1973, ressaltando os 

mesmos problemas, inclusive, restringindo a compra de 

equipamento, em razão de falta de espaço e segurança: 

(...) O nosso maior problema é a falta de espaço físico. Há bem 

pouco, nos foi doada pela Dona Leonor de Barros à biblioteca 
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pertencente a sua irmã, dona Antonieta de Barros: um acervo 

composto por mais de 1500 volumes e mais os armários que 

guardam os mesmos. Entretanto, não tivemos condições de colocá-

las aqui por falta de espaço. Com o início das aulas, aumentou 

muito o movimento das pessoas que procuraram a biblioteca, sendo 

que as mesas existentes são poucas para atender a todos. (...) as 

necessidades mais urgentes a biblioteca são um salão de leitura 

geral, salão para consulta de jornais e revistas, salão para trabalhos 

em equipe e um salão infantil. No sótão do prédio atual estão as 

obras menos procuradas pelos leitores e quase todas em precário 

estado de conservação. Teias de aranha e mofo estão acabando com 

as obras raras e que não são muito consultadas por serem escritas 

em sua grande maioria em francês. (...), entretanto, existe um setor 

de conservação de obras na própria Biblioteca, sendo que eles fazem 

o trabalho de reencadernação (excelente trabalho) na medida do 

possível. As obras são preparadas na Biblioteca, mas a 

encadernação propriamente dita, tem que ser feita fora, pois, a 

mesma não possui o aparelho -a guilhotina- para a conclusão do 

trabalho. O Governo nos deu uma verba destinada à compra da 

guilhotina. Só não a compramos por não termos espaços para 

colocá-la. Outro problema que impediu a compra, é que o prédio 

muito velho não aguentaria o peso da máquina. Para evitar um 

possível desastre, resolvemos então empregar o dinheiro na compra 

de livros e nos consertos que o prédio precisa. (...) 

Diante de tantos problemas, e ameaças de perda do acervo, 

o Departamento de Cultura, setor que a Biblioteca estava 
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vinculada administrativamente, não vê outra possibilidade, 

enquanto as obras da futura Casa da Cultura perdurarem, e 

promove outra transferência, desta vez para a Rua Visconde de 

Ouro Preto nº 39, na casa que foi moradia do ex-governador Nereu 

Ramos, e também abrigou a sede do Serviço Nacional da Malária 

(atual prédio da Fundação BADESC). 

A edificação possuía uma área física um pouco maior em 

comparação à antiga sede, porém, o espaço ainda era muito 

reduzido, impedindo a expansão do acervo, o número de 

atendimentos e a ampliação de novos setores internos. Com a 

mudança dos acervos e equipamentos para o novo lar, é 

franqueada ao público no dia 30 de abril de 1973.  

 Ainda no decorrer desse ano, foram iniciadas as discussões 

objetivando a incorporação do acervo da Biblioteca Pedagógica26 

ao acervo da Biblioteca Pública, entretanto, a fusão só se tornou 

possível no início dos anos 80.  

 

                                                
26 Biblioteca vinculada ao Departamento de Cultura e destina ao uso de 
professores. Por ter um acervo de obras pedagógicas, literárias e Braille, foi 
franqueada ao público em geral. 
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Figura 25. Sede localizada na Rua Visconde de Ouro Preto. 

Figuras 26 e 27. Interior da Biblioteca na sede da Rua Visconde de Ouro Preto. 
 

Nesta sede, ficou pouco mais de seis anos (1973 a 1979), e 

seis diretores passaram pelo seu comando: Paulo Walterkemper, 

em 1974, assume provisoriamente, sendo sucedido por Gervásio 
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Maciel (1975). Em 1976, coube à professora Gleuza da Costa Zabot, 

e em 1977, a também professora Edelmira Rodrigues, a direção da 

Biblioteca. Em 1978, Cirlei Aragão assume interinamente a função, 

e de 1979 a 1982, o posto é comandado pela professora e 

bibliotecária Maria Lúcia Barreto dos Santos.   

Das instalações da Rua Visconde de Ouro Preto, a Biblioteca 

transferiu-se em 1979, para a Casa da Cultura Embaixador 

Edmundo da Luz Pinto, localizada na Rua Tenente Silveira nº 69, 

esquina com a Rua Álvaro de Carvalho. Este não foi um prédio 

projetado exclusivamente para a Biblioteca, abrigando outras 

repartições culturais, concomitantemente: a Secretaria de 

Turismo, Cultura e Esporte; Conselho Estadual de Cultura; Bureau 

Catarinense de Turismo; Conselho Estadual de Esportes e 

Escolinha de Artes.  

A área edificada totalizou 2.780m², sendo reservado 

inicialmente à Biblioteca, o 1º andar, uma parte do 2º pavimento, 

uma sala para montagem do setor de encadernação e auditório no 

subsolo. Conforme previsto, a capacidade de atendimento seria de 

200 pessoas sentadas, além de um setor especial, o Braille, para 

atender deficientes visuais. O prédio foi construído com recursos 

oriundos do Governo do Estado e Conselho Federal de Cultura, 

com responsabilidade técnica do Departamento Autônomo de 

Edificações (DAE), e levou cerca de seis anos de construção.    

Devido à falta de espaço físico para abrigar um acervo, que a 

cada ano crescia, e em consonância com o significativo aumento 

no número de usuários que procuravam a Biblioteca como espaço 
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informacional, educativo, cultural e de lazer, ocorreram diversas 

manifestações por parte de usuários e da imprensa escrita, que 

reivindicavam junto aos gestores culturais um espaço específico e 

mais equipado. Estes protestos provocaram a saída dos demais 

órgãos instalados no prédio a partir de meados dos anos 1980, 

constituindo-se até os dias atuais em sede exclusiva da Biblioteca.  
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Figuras 28, 29 e 30. Flagrantes da construção da Casa da Cultura, e sede atual. 

 

 

OS ANOS DE 1980 e 1990: OCUPANDO ESPAÇOS E 

CAMINHANDO PARA SE CONSTITUIR COMO CENTRO 

CULTURAL 

 

A partir da década de 1980, os gestores que assumiram a 

direção começaram a elaborar formas diferenciadas de administrar 

o órgão.  A transferência para um espaço maior, a estruturação e a 

criação de novos setores (técnico, infantil, lacre, obras raras, 

Braille, etc.), a contratação de funcionários por meio de concurso 

público realizado em 1979 e 1982, ampliando o quadro funcional 

para 38 servidores em 1983, constituindo assim, um corpo técnico 
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renovado e composto por bibliotecários, encadernadores, 

assistentes administrativos. Estas pessoas proporcionaram a 

idealização e execução de projetos culturais, artísticos e 

educacionais, repercutindo em serviços e programas destinados a 

ampliação e interação com os diversos públicos, impactando em 

sua ação social, fortalecendo a instituição. 

Evidentemente, que durante esta caminhada, problemas 

como a ausência de vontade política, em prever dotações 

orçamentárias específicas, que visassem a manutenção 

permanente das instalações físicas e a aquisição de equipamentos. 

Era necessário provê-la com uma política de climatização do 

acervo, aumentando a sobrevida dos materiais, bem como o 

conforto dos servidores e usuários, além de mobiliários, e que não 

foram provisionados de acordo com as demandas necessárias para 

modernizá-la. Muitos dos avanços se tornaram conquistas, fruto 

de mobilizações da imprensa, de reclamações de usuários, das 

parcerias com a iniciativa privada e de diversas instituições 

públicas, além das articulações dos servidores, na constante luta de 

melhorar e aperfeiçoar a qualidade dos serviços à população.  

Essa década promissora tem como destaque inicial a fusão 

ocorrida em 1981 envolvendo a Biblioteca Pedagógica, entidade 

vinculada ao Departamento de Cultura, localizada até então na 

Rua Felipe Schmidt, Edifico Zahia. A união dos dois acervos trouxe 

um grande volume de materiais bibliográficos nas áreas de 

referência, literatura, educação e o setor Braille, resultando na 

ampliação do acervo estimado na época em mais de 70 mil obras. 
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Diversos projetos de grande alcance social, cultural e 

educativo foram realizados sistematicamente, tais como: o Carro-

biblioteca; Porque Hoje é Sábado (atividade lúdica e de leitura 

destinada ao público infantil e realizada ao ar livre); Cinema 12h30; 

Serviço de Caixa Estante (realizado em hospitais, asilos, 

penitenciários e creches); Projeto Autor-Escola (que envolvia o 

encontro de autores catarinenses ou residentes), Hora do Conto 

(nas escolas e no setor Infantil Tia Lucia), e o tradicional Troca-

Troca de Livros, criado em 1985. 

Atividades permanentes voltados a lançamento de livros, 

exposições artísticas, espetáculos cênicos e folclóricos eram 

frequentemente realizados no saguão e auditório, possibilitando o 

acesso e a circulação das mais diversas formas de expressão 

artística/cultural, conforme preconiza o Manifesto da 

IFLA/UNESCO sobre as bibliotecas públicas. 

Com a preocupação com a conservação dos jornais 

catarinenses, principalmente, aqueles títulos editados no Século 

XIX foi assinado, em 1983, um convênio de cooperação técnica 

interinstitucional envolvendo a Biblioteca Nacional/Biblioteca 

Pública de SC e a Universidade Federal de SC/Curso de História, 

para execução de serviços de microfilmagem de 193 títulos de 

jornais catarinenses, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de 

Microfilmagem de Periódicos Brasileiros. Uma máquina leitora de 

microfilmes foi adquirida, facilitando a leitura destes microfilmes 

aos pesquisadores, além de preservar os originais físicos, evitando 

o desgaste pelo uso constante e permanente destas obras. 
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A estruturação do Setor de Encadernação a partir de 1981, 

vindo a se constituir no LACRE – Laboratório de Conservação, 

Restauração e Encadernação, estabeleceu uma política permanente 

de conservação do acervo, principalmente, com a melhoria das 

instalações e aquisição de equipamentos. 

No campo das exposições temáticas que envolveram a 

curadoria de técnicos ou a cessão do espaço expositivo, merecem 

destaque: “Exposição de obras raras”, em 1984; “70 anos do jornal 

O ESTADO”, “80 Anos do Colégio Catarinense”, “88 Anos da 

Banda Amor à Arte” e “Henrique Fontes: Centenário de 

Nascimento”, em 1985; “Periódicos Antigos”, em 1990, e “O 

Romance Catarinense”, em 1991 e “Literatura Catarinense nos anos 

80”, em 1999. 

Para atualização de seu acervo, destinou-se a partir de 1985, 

o repasse de uma verba mensal no valor correspondente a 10 

salários mínimos, pela Fundação Catarinense de Cultura, seguindo 

as recomendações do Instituto Nacional do Livro – INL. Neste ano, 

o acervo ultrapassa mais de 100 mil volumes. Infelizmente, este 

repasse não acontece há pelo menos 15 anos, precarizando o acervo 

da instituição, sendo suprido por intermédio de doações da 

população e por instituições. 
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Figuras 31, 32, 33, 34. No alto: Campanha de doação de livros e Projeto Porque hoje é Sábado. 

Abaixo: Troca-Troca de livros e cartaz de exposição 
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O setor Braille é reestruturado a partir de 1988, passando a 

incorporar no acervo uma série de livros infantis, literários e de 

história. Uma das novidades é o lançamento do projeto Livro 

Falado (que consistia na reprodução de obras em fitas cassete e 

emprestadas para os usuários com deficiência visual, com 

gravações feitas na própria Biblioteca, em um estúdio dotado de 

equipamentos específicos para edição dos materiais). No convênio 

firmado entre a Fundação Catarinense de Educação Especial, 

UDESC e Biblioteca Pública, foram doados os seguintes 

equipamentos:  uma máquina de escrever em Braille e o “reglet”- 

sistema manual de escrita puntiforme, além da cessão de uma 

servidora especializada na área.  

No dia 3 de maio de 1988, é fundada a Associação dos 

Amigos da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, e eleito 

o primeiro presidente, o professor e crítico de artes, Osmar Pisani. 

Assinaram a ata de fundação, prestigiosos escritores: Leatrice 

Moelmann, Iaponan Soares e Eglê Malheiros. Nesse mesmo ano, é 

instituído o Núcleo de Cinema e Vídeo, com apresentações de 

filmes nacionais e internacionais no horário das 12h30min, sob 

organização do cineasta Ângelo Sganzerla.  

Em 1990, os clubes recreativos Doze de Agosto, Lira Tênis 

Clube, Paula Ramos, 6 de Janeiro, Lagoa Iate Clube, Iate Clube de 

Santa Catarina e o antiquário Antiques, realizaram uma campanha 

de doação de livros para as Bibliotecas Públicas.  Esta campanha 

foi idealizada, após o êxito da campanha anterior, que envolveu 
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diversas entidades com o objetivo de ampliar o número de obras 

literárias para a Biblioteca Pública Estadual. 

É lançado em 1990, o terceiro Catálogo de Jornais 

Catarinenses (1850-1989). A última publicação tinha ocorrido no 

ano de 1935.  

O ano de 1996 marcou o início do processo de 

informatização. A primeira etapa da informatização iniciou nos 

setores de Periódicos e Referência, com a instalação de seis 

computadores, e a aquisição de uma base de dados para 

cadastramento do acervo e dos usuários. No mesmo ano, 

estudantes do Curso de Biblioteconomia da UDESC realizaram um 

ato em comemoração ao dia do bibliotecário. Uma das atividades, 

resultou em um abraço simbólico ao prédio da Biblioteca.  

Após quatro décadas funcionando precariamente, o Setor 

de Obras Raras é reaberto para consultas, em 1998. A bibliotecária 

Rosilda Farias, assume a tarefa de reorganização do setor. 
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Figuras 35, 36, 37, 38. No alto: Inicio da informatização e Projeto de Cinema. Abaixo: 

Reabertura do setor de obras raras e Manifestação dos estudantes. 
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  É aprovada a Lei nº 11.074/1999, que obriga as editoras e 

escritores catarinenses a efetuar doação de um exemplar de cada 

obra impressa para o acervo da Biblioteca Pública. Uma lei 

importante, que objetiva salvaguardar a memória documental 

catarinense, conferindo à Biblioteca, a condição de instituição 

repositória das publicações bibliográficas. 

Durante o período de 1983 a 1999, foram nomeados 

diretores os bibliotecários: Maria de Lourdes Schmidt Hanh (1983-

1986); Luiz Henrique Godinho, que assumiu interinamente, em 

1986; Eliana Bahia (1987), sendo substituída no mesmo ano, por 

Neide de Oliveira Motta (1987-1990); Izabella Salum Fett (1991-

1997), Karine Domingues Carneiro (1998) e Virgínia Ana 

Zimmermann, de 1999 a 2002. 

Diante de problemas nas instalações elétricas e hidráulicas, 

a reforma se tornou imprescindível, e diante da real necessidade, 

só se tornaram possível graças ao apoio por parte da imprensa, que 

veicularam matérias denunciando a precária situação, o que fez o 

Executivo estadual assegurar recursos para a realização das 

reformas, que foram iniciadas em 1999, e concluídas em 2003.  
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Figura 39. Setor de SC, década de 1980.               Figura 40. Setor de periódicos, década de 1980. 

        

 

SÉCULO XXI: NOVOS DESAFIOS 

 

A Biblioteca adentra o Século XXI com um conjunto de 

reformas nos quatro pavimentos e subsolo. Foi substituída toda a 

rede elétrica e hidráulica, adaptação de banheiros para 

cadeirantes, extensão da rede lógica para internet, substituição de 

pisos, entre outras obras. Outras medidas igualmente necessárias, 

como a climatização dos ambientes de circulação do público, das 

salas de acervos das obras raras e da coleção de jornais, não foram 

contempladas nesta fase de reformas. Tal lacuna irá repercutir 

alguns anos à frente, provocando manifestações de articulistas da 

imprensa e pesquisadores. 

Devido à falta de recursos humanos, por não promover a 

abertura de novos concursos públicos (o último realizou-se em 
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1982), o horário de atendimento ao público foi diretamente 

afetado, passando a funcionar até as 19 horas, e não mais até às 21 

horas, rompendo um ciclo de atendimento de mais de 70 anos. 

A Biblioteca continuava a viver de doações, não 

recuperando a verba de 10 salários mínimos repassada 

mensalmente, e que perdurou nas décadas de 1980/1990, 

especialmente, para efetuar compras de novos livros.  A única 

verba liberada para aquisição, destina-se exclusivamente para 

aquisição de livros de autores catarinenses exigidos no vestibular.  

Sem autonomia financeira, sem perspectiva de concurso 

público, necessário para suprir a reposição de novos técnicos, além 

de conviver com mobiliários e equipamentos obsoletos, boa parte 

dos projetos realizados nas décadas passadas, foram se 

extinguindo. Com o advento das novas tecnologias, os usuários 

exigiram modernidade, rapidez na busca e na recuperação da 

informação, por meio de acessos remotos.  A informatização, a 

cooperação em redes e a digitalização de parte de seu acervo, 

passam a ser uma reivindicação conjunta dos usuários, servidores, 

entidades de classe, imprensa e universidades, e que virá a se 

constituir num dos grandes desafios da  

Biblioteca, nas duas primeiras décadas do Século XXI. 

De 1999 até 2003, foram realizadas as reformas em todos os 

andares, aliás, esta foi única reforma executada desde que o prédio 

foi inaugurado, em 1979. O atendimento ao público ficou 

dificultado, ocasionando a interrupção do funcionamento de 

alguns setores, entre eles, o Setor de Santa Catarina e Obras Raras, 
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além de todas as atividades artísticas e culturais que foram 

suspensas (exposições, apresentações de teatro, lançamentos de 

livros, etc.).  

A obra foi fruto de parceria envolvendo a Associação de 

Amigos, que captou recursos pela Lei Estadual de Incentivo 

Cultural pelo instrumento da por renúncia fiscal, e as empresas: 

Telesc, Duas Rodas, Cerâmica Eliane, Eletrosul e Banco do Estado 

de Santa Catarina. Estava previsto pela Lei Rouanet, a captação de 

verbas para áreas consideradas urgentes como a digitalização e 

restauração da coleção de jornais catarinenses, porém, não foi 

possível captar os recursos. Em entrevista concedida ao jornal A 

Notícia, de 23/12/2002, a diretora Virgínia Zimmermann, reclama 

da falta de pessoal:  

(...) com várias reformas não foi possível dar atenção ao 

público e aos projetos como gostaríamos. Para qualquer uma das 

atividades, realizadas ou não, a diretora reclama da falta de pessoal. 

A Biblioteca tem atualmente 23 servidores efetivos, sete estagiários e 

10 trabalhadores terceirizados, para atuar nos serviços de vigilância 

e empresa. (...) Para a Biblioteca funcionar a contento, teríamos que 

duplicar o número de funcionários, para que todos os setores 

possam estar disponíveis ao público durante o dia todo(...) 
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Figura 41. Obras duraram quase 4 anos. 

 

 
Figura 42. Panorâmica do Salão do setor de periódicos, após a reforma. 
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Figura 43. Setor de Santa Catarina, após reforma. 

 

Em 2003, a servidora Silvânia Vitto Ferreira assume o cargo 

de direção, ficando até 2005. No dia 31 de maio de 2004, a 

Assembleia Legislativa realizou sessão solene alusiva aos 150 anos 

da Biblioteca Pública, em conjunto com a exposição “Memorial 

150 anos”, instalada no Palácio Barriga Verde, com objetos e 

acervos raros da instituição. 

A partir de 2005, o cargo de administrador da Biblioteca 

passa a ser exclusivo de profissional graduado em biblioteconomia 

e a bibliotecária Rosalba de Paula é nomeada administradora, 

ficando no cargo até 2007.  

Em 31 de maio de 2005, é inaugurado solenemente o retrato 

do primeiro diretor, Francisco da Paulicéia, em comemoração aos 

151 anos do aniversário da instituição. 

 A Associação de Amigos, a gestão (2005-2007) conduzida 

pelo jornalista Ricardo Mesquita (In Memoriam), viabilizou a 
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captação de recursos (na ordem de R$ 150.000,00) junto à Celesc, 

efetivando a substituição dos mobiliários (mesas, cadeiras, 

armários e escrivaninhas), equipamentos de informática (software, 

computadores, impressoras e terminais de consulta para o público 

e servidores), melhorias na rede de distribuição dos pontos de 

Internet, além da aquisição de equipamentos específicos para uso 

dos leitores com deficiência visual.  

Em 2007, ocorre nova alteração na administração, sendo 

nomeada a bibliotecária Élia Mara Magalhães Brites, 

permanecendo até 2009.  

No ano em que a Biblioteca comemorou o aniversário de 153 

anos, o escritor Cesar do Canto Machado lançou o livro intitulado: 

“Biblioteca Pública de Santa Catarina: 153 anos de história”. 

Fruto de um trabalho inédito, constitui-se na única publicação que 

traça a trajetória histórica da instituição. 

  

 
Figura 44. Capa do livro comemorativo os 153 anos da BPSC. 
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É lançado em 20 de novembro de 2009, o Concurso 

Nacional para um novo projeto arquitetônico do prédio da 

Biblioteca, promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil e 

Fundação Catarinense de Cultura, prevendo a seguinte premiação: 

R$ 30.000,00 para o 1º lugar, R$ 15.000,00 para o segundo 

classificado e R$ 5.000,00 para o terceiro lugar. Foram 

apresentados 37 projetos, e o projeto desenvolvido pelos arquitetos 

Bruno Conde, Filipe Gebrin Doria, Filipe Lima Romeiro e Lucas 

Bittar, recebeu o primeiro lugar. 

 

 
Figura 45. Projeto vencedor do Concurso Nacional. 
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No período de 2010 a 2011, a bibliotecária Rosalba de Paula 

reassume os trabalhos administrativos. Durante a sua gestão, 

foram adquiridos os equipamentos necessários para a climatização 

e formalizou a parceria com a UDESC, dando início ao Programa 

“Biblioteca Pública um modelo de gestão”, projeto de extensão do 

Curso de Biblioteconomia/FAED. 

 

                  
Figura 46. Lançado o sistema de informática. 
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Figura 47. Climatização só aconteceu em 2010.     Figura 48. Comemoração dos 150 anos. 

   

Entre os anos de 2006 a 2010, uma série de reclamações 

quanto ao descaso em que se encontrava a Biblioteca, reverberou 

na imprensa escrita e televisa. Jornalistas, colunistas e escritores, 

bem como entidades representativas da classe dos Bibliotecários, 

Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais, manifestaram-se em 

relação as péssimas condições de trabalho, a precarização dos 

serviços em decorrência da carência de funcionários, a ausência  de 

climatização e de aparelhos de controle de umidade, além de 

provocar um mal-estar e desconforto aos frequentadores e 

servidores, devido às elevadas temperaturas no ambiente, e 
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promover a desintegração documental, provocando danos 

irreversíveis ao valioso e sensível acervo de obras raras  e das 

coleções de jornais do Século XIX a XXI. Além da desconcertante 

reforma administrativa do executivo estadual enviada à 

Assembleia Legislativa (ALESC), propondo repassar à Biblioteca 

Pública para a tutela administrativa do município de Florianópolis. 

 

 
                                   Figuras 49, 50, 51, 52. Imprensa em defesa da Biblioteca. 
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                        Figuras 53, 54, 55,56. Imprensa em defesa da Biblioteca. 

         

Graças à insistência da opinião pública, às justas e legítimas 

bandeiras em prol da instituição sesquicentenária, causaram eco 

junto às autoridades, e os pleitos foram atendidos. Diversos 

deputados da ALESC se manifestaram, e decorrente da 

mobilização dos servidores e das entidades representativas, 

sensibilizaram o Líder de Governo, que retirou a proposição de 

repassá-la à esfera municipal. 

Em 2010, após 28 anos, é realizado concurso público para 

preenchimento de 10 vagas de bibliotecário na FCC, sendo 8 para a 

Biblioteca Pública, e no mesmo ano, é inaugurado o sistema de 
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climatização, mediante aquisição de 26 equipamentos 

condicionadores de ar, totalizando um investimento na ordem de 

R$ 85.886,00. 

 De 2011 a 2018, a bibliotecária Patrícia Karla Firmino atuou 

como administradora. Em 2012, é instituída a “Oficina Literária 

Boca de Leão”, que objetiva iniciar os participantes no processo 

de escrita para a liberação da criatividade textual; conhecer 

gêneros literários; estudar clássicos da literatura nacional e 

estrangeira; estudar e escrever contos, e escrever um conto para 

compor o e-book anual da Oficina. 

Como parte do reconhecimento prestado por setores da 

sociedade, a Biblioteca Pública de Santa Catarina é agraciada em 

novembro de 2013, com a Medalha de Mérito Cultural Cruz e 

Sousa, insígnia distribuída pelo Conselho Estadual de Cultura.  

 É criado em novembro de 2013, o projeto “Hemeroteca 

Digital Catarinense” (www.hemeroteca.ciasc.sc.gov.br), em 

parceria com o IDCH/UDESC, que objetiva a digitalização e 

disponibilização virtual dos jornais catarinenses. Já na primeira 

etapa, foram convertidas as edições em microfilme para digital de 

77 títulos.  Indicadores de 2019 apontam um volume de mais de 60 

edições, totalizando 600 mil páginas digitalizadas. O número de 

títulos disponíveis para consulta e download, abrange 907 títulos 

editados nos Séculos XIX, XX e XXI, conferindo ao projeto, o 

segundo maior repositório digital de jornais regionalizados do 

Brasil. 

http://www.hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/
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Figura 57.  Portal de lançamento da Hemeroteca Digital Catarinense. 

 

Dentro das comemorações alusivas à passagem dos 160 anos 

do ato de criação da Biblioteca, é lançado em 31 de maio de 2014, o 

4º Catálogo de Jornais Catarinenses (1831 a 2013), reunindo 

mais de 1.483 títulos. Ainda nesse ano, foram investidos cerca de 

R$ 280.000,00 na compra de um scanner de alta resolução e de um 

scanner planetário, além do software de edição de imagens, 

estruturando o setor responsável pela digitalização dos jornais 

catarinenses. 
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Figura 58. Capa do 4º Catálogo.              Figura 59. Scanner adquirido para digitalizar jornais. 

 

Em 2015, dois projetos são revitalizados com o intuito de 

aproximar e atrair novos leitores ao universo da instituição, e 

ampliação da promoção, circulação e o hábito da leitura: 

“Conheça mais a Biblioteca Pública de Santa Catarina”, que 

objetiva realizar visitas guiadas aos estudantes da rede pública e 

particular, apresentando os serviços e projetos existentes; e o 

“Troca-Troca de Livros: Ceder para Conquistar”, objetivando 

incentivar o intercâmbio de livros de literatura em geral para os 

públicos infantil e adulto.  

Nesse mesmo ano, é instituído o prêmio “Estrela da 

Leitura”, cujo propósito é o de fomentar a leitura na infância, 

reconhecendo os leitores que mais fizeram empréstimos no setor 
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infanto-juvenil, em duas categorias: livros infanto-juvenis, 

subdividas em três faixas etárias (0 a 7 anos, 8 a 11 anos e 12 a 17), e 

gibis (0 a 18 anos). Foram premiados os três primeiros leitores em 

cada categoria e faixas etárias, que receberam um kit de livros. O 

primeiro lugar de cada faixa etária recebeu ingressos para o parque 

Beto Carreiro. 

Dando sequência às diretrizes voltadas na promoção e 

desenvolvimento de hábitos de leitura, é fundado em 2016, o 

“Clube do Livro Lygia Bojunga”, com o intuito de discutir 

mensalmente a leitura das obras da autora, bem como o 

lançamento do e-book “15 Bocas de Leão”, produzido pelos 

integrantes da Oficina Literária Boca de Leão, e no ano de 2017, é 

instituído o projeto “Geladeira Literária”. 

 

 
Figura 60. Projeto Geladeira Literária.      Figura 61. E-book da Oficina Literária. 

Em 2019, a bibliotecária Cleonisse Inês Schmitt assume a 

administração. Neste ano, comemorou-se o 165º aniversário de 
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criação da Biblioteca Pública de Santa Catarina, e uma vasta 

programação artística e cultural foi realizada para celebrar a 

passagem, entre as quais: apresentação do Coral do Instituto 

Federal de SC (IFSC); Exposição “Linha do Tempo da BPSC: 165 

Anos”; Lançamento dos livros O Correio do Povo 100 anos: recorte 

da nossa história”, “Nilêra: caravana do passado”, “Cancioneiro 

Belchior”; “Asas de Anjo”; Rodas de Conversa sobre a presença da 

mulher na literatura catarinense, Teatro do Frankolino, contação 

de histórias, oficinas, palestras inclusivas, visitas guiadas à escolas, 

apresentação de filmes, sarau literário, entre outras atividades. 

 

 

 
Figura 62. Coral do IFSC abrindo às comemorações dos 165 anos da BPSC. 
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Figura 63.  Exposição Linha do Tempo: 1854-2019.     

 

 

 
                               Figura 64. Bolo de aniversário comemorativo ao aniversário. 
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Foi doado para o Setor Braille, um scanner acoplado ao 

software Openbook que transforma o texto em voz, permitindo que 

qualquer obra escrita seja ouvida por deficientes visuais. O 

equipamento foi oferecido pelo evento Senabraille, que abordou 

ações de bibliotecas na inclusão de pessoas com deficiência visual 

e repassado pelo Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina 

à Biblioteca Pública. 

É lançada a revista “Conheça Mais a Biblioteca Pública” 

(impressa e digital), com a finalidade de divulgar e orientar os 

usuários e visitantes, acerca dos produtos e serviços oferecidos 

pela instituição.  

Ocorreu em novembro de 2019, o primeiro evento do 

projeto “Roda de Conversa”, que visa debater temas referentes à 

história e a memória catarinense. O evento aconteceu no dia 12 de 

novembro de 2019, no hall da Biblioteca Pública, cuja temática 

versou sobre “Debret, esteve ou não no Sul do Brasil?”. 

Participaram como debatedores, o jornalista e pesquisador Nelson 

Adans (RS) e o arquiteto e Mestre em História Fabiano Teixeira 

dos Santos (SC), com mediação do professor João Pacheco de 

Souza.  Dando sequência à programação, no dia 3 de dezembro, foi 

realizado um outro debate, desta vez enfocando “A Visita de Dom 

Pedro II em Santa Catarina”.  
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Figuras 65 e 66. Projeto “Conheça Mais A Biblioteca Pública”, 

    .       

Durante o decorrer do ano de 2019, a Biblioteca Pública de Santa 

Catarina apresentou os seguintes indicadores: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
70 

Atualmente, conta com os seguintes setores e estrutura 

administrativa: Literatura, Obras Gerais, Periódicos, Braille, 

Infanto-juvenil, Santa Catarina, Obras Raras, Processamento 

Técnico, Empréstimo, Informática, Reprografia, Recepção, 

Secretaria, Serviços Gerais e Laboratório de Conservação, 

Restauração e Conservação- LACRE.  

Na passagem dos seus 166 anos, estamos orgulhosos de 

poder contribuir para a consolidação da Biblioteca Pública de 

Santa Catarina como um espaço democrático e que oportuniza a 

qualquer cidadão o acesso aos registros do conhecimento e do 

saber produzidos historicamente pela humanidade. A Biblioteca 

deve ser entendida como um centro dinâmico de educação, 

cultura, leitura, pesquisa, lazer e de informação da comunidade, 

contribuindo para a formação continuada, o aprimoramento 

profissional e a construção da capacidade de percepção crítica e 

interpretativa da informação pela sociedade.  

 

  
Figura 67. Painel com a síntese da histórica da Biblioteca Pública de SC - 1854 a 2019. 
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Nossa Senhora do Desterro, em 18 de setembro de 2020,  

numa forte pandemia mundial do Covid-19,  

que já ceifou a vida de mais de  

2.500 catarinenses e 135 mil brasileiros. 
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Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
73 

LEGENDA 

 

Títulos em PRETO – Materiais disponíveis em papel 

 

Títulos em VERMELHO – Materiais digitalizados pela BPSC (todas 

as edições); 

 

Títulos em VERMELHO (NÃO AUTORIZADO) – Materiais 

digitalizados pela BPSC, porém sua disponibilização não foi 

autorizada pelo detentor dos direitos autorais; 

 

Títulos em AZUL – Materiais parcialmente digitalizados pela BPSC 

(algumas edições ainda não foram digitalizadas) 

 

Títulos em VERDE – Materiais digitalizados pela Biblioteca 

Nacional (BN) 

 

Títulos em AMARELO – Materiais digitalizados por outras 

instituições 

 

[S.l.] – Sem local 

 

[S.d.] – Sem data 

 

/ (barra) – publicação com meses distintos (janeiro/ fevereiro) 
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- (hífen) – publicação com meses contínuos (janeiro-março, ou 

seja, janeiro, fevereiro e março) 

 

 

OBS: A grafia utilizada é a mesma da época da publicação do 

periódico, incluindo acentos e erros gramaticais. 

  



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
75 

APRESENTAÇÃO DO VOLUME 1 

 

 

Neste primeiro volume dos Catálogo de Jornais 

Catarinenses (1831-2019), estão listados 1.907 jornais publicados em 

Santa Catarina nos Séculos XIX, XX e XXI, e que fazem parte do 

acervo da Biblioteca Pública do Estado.  

Cada título é apresentado em tabelas individuais, com 

informações sobre os jornais: o ano, a periodicidade, a localização, 

a digitalização, entre outras. 

Desejamos uma boa pesquisa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe do Setor de Santa Catarina 

Biblioteca Pública de Santa Catarina 
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LETRA A 
   
1) ABOLICIONISTA: Órgão litterario e noticioso dos Thypografos da Regeneração 

(1884-1885)  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 05 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1884 - outubro/ novembro/ dezembro 

1885 - março  

 

2) ABVO NOTÍCIAS: Informativo da Associação Barriga Verde dos Oficiais da 

Polícia Militar de Santa Catarina (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2013 - junho 

 

3) ACADÊMICO: Jornal Catarinense de Cultura (1976- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - Não 

Disponibilidade 

1978 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1979 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1982 - março/ abril 
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4) O ACADÊMICO: Órgão Oficial do Centro Acadêmico José Boiteux (1945-  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 61 Português - Não 

Disponibilidade 1945 

 

5) AÇÃO PARTICIPATIVA: Informativo da Prefeitura Municipal de Joaçaba (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - Não 

Disponibilidade 
1989 - outubro 

1992 - agosto 

 

6) O AÇO (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento Semanal - 
Português/ 

Alemão 
- Não 

Disponibilidade 

1938    1941 

1939    1942 

1940    1943 

 

7) O AÇO: Periódico crítico, litterario e noticioso (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
79 

Disponibilidade 1901 - fevereiro 

 

8) ACTUALIDADE (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bissemanal Diversos nº 22 Português - Sim 

Disponibilidade 1918 - julho/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

 

9) A ACTUALIDADE: Orgam popular (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 22 Português - Sim 

Disponibilidade 1905 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

10) A ACTUALIDADE: Hebdomadário crítico e litterario (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 
1916 - outubro 

1917 - novembro 

  

11) A AERONAVE: crítico e noticioso (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Jaguaruna - Diversos nº 06 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - julho/ agosto 

 

12) AFINAL (1980- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - 

Sim 

(não 
autorizado) 

Disponibilidade 

1980 - maio/ junho/ julho-agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1981 - janeiro/ fevereiro/ março-abril/ maio/ julho 

1982 - março (1ª quinzena) / abril 

 

13) AGENDA 21: Jornal do Projeto Esperança 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - Não 

Disponibilidade 1993 - maio 

 

14) AGORA (2008- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Içara Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2008 - novembro    

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro  

2010 - janeiro/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho   

 

15) AGORA SÃO JOSÉ (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 2002 - abril/ maio 

 

16) O AGRICULTOR: Semanário independente e noticioso (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Semanal 

Diversos nº 28 
Diversos nº 33 
Diversos nº 34 
Diversos nº 71 

Português/ 
Alemão 

Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 

1928    1933 

1929    1934 

1930    1935 

1931    1936 

1932 

 

17) A AGRICULTURA: Sociedade de Agricultura e Criação de Joinville (1935- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Joinville - Diversos nº 28 Português - Não 

Disponibilidade 
1935 

1936 

 

18) O ÁGUIA (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis 
(Bairro Estreito) 

- - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - maio 

 

19) AGUILHADA: Hebdomadário scientifico e crítico (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal Diversos nº 45 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1911 - junho/ agosto 

 

20) O ALBOR: Órgão pueril, litterario e noticioso (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1901 - outubro/ dezembro                         1933     1953 

1906 - julho                                                1934     1954 
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1907 - setembro/ outubro                          1935     1955 

1911                                                           1936     1956 

1913                                                           1937     1957 

1915 - junho                                               1938     1958 

1919                                                           1939     1959 

1920                                                           1940     1960 

1921                                                           1941     1961 

1922 - setembro                                         1942     1962 

1923                                                           1943     1963 - setembro  

1924                                                           1944     1964 

1925                                                           1945 

1926 - agosto/ setembro                            1946 

1927                                                           1947 

1928                                                           1948 

1929                                                           1949 

1930                                                           1950 

1931                                                           1951 

1932 - agosto                                             1952 

 

A partir de 13/12/1901 passa a circular com o subtítulo: Litterario e 

Noticioso. 

A partir de 1907 denomina-se O ALBOR. 

 

21) O ALFINETE: Quinzenário crítico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguassú - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - setembro 

 

22) O ALISCÃO: Órgão informativo interno da ALISC (1981- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1981 - abril 

 

23) O ALLIADO (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 26 Português - Sim 

Disponibilidade 

1915 - setembro/ outubro/ novembro 

1916 - janeiro/ fevereiro/ março 

1917 - fevereiro 

 

24) ALMANACH CATARINENSE PARA 1896 (1896- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 17 Sim 

Disponibilidade 1896 

 

25) ALMOFADINHA: Semanário crítico, humorístico e noticioso (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - novembro 

 

26) AL NOTÍCIAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2002 - dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ dezembro 

2004 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro   

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - fevereiro/ março/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/  

  

27) ALÔ AMIGOS! : Informativo da Associação Comunitária do Jardim Santa Mônica 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1990 - setembro 

 

28) ALOHAILHA: Órgão informativo da Associação UNIPAZ Campus Ilha de SC  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 
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Disponibilidade 
2005 

2006 

  

29) O ALPHA (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

- - Português 
Rolo nº 02 

 
Sim 

Disponibilidade 1911 - março 

 

30) O ALPHABETO (1908- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Mensal Diversos nº 39 Português - Sim 

Disponibilidade 
1908 - dezembro 

1909 - janeiro/ março/ abril 

  

31) L’ALPINO: Periódico settimanale (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Italiano Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1912 - agosto 

 

32) ALTONAER FATNACHTS: Unzung zeitung 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Alemão Rolo nº 14 Sim 
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Disponibilidade 1901 - fevereiro 

  

33) ALVORADA: Deus, pátria, família (1935- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal - Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1935 - maio 

1936 

1937 

 

34) ALVORADA (1953- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
1953 

1954 

  

35) L’AMICO: Periódico quindicinale 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio Quinzenal - Italiano Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - setembro 
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36) AMIGOS DO POETA: O jornal da galera!!! 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 2007 - agosto 

 

37) AMOCA: Informativo da Associação de Moradores da Caieira 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2008 - abril 

  

38) AMOR E FÉ: Orgam do grupo espírita lagunense (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Edição única - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - outubro 

 

39) AMORISTISCH-SATIRISCHE FESTZEITUNG (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1912 - outubro 
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40) ANAUÊ: Jornal integralista (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 

1934 

1935 

1936 

1937 

  

41) AN CAPITAL (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - Não 

Disponibilidade 

1995 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro 

 

42) ANCHIETA EM REVISTA: Colégio Jardim Anchieta 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade [2019] 

 

43) ANGELA: Deputada Federal 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1993 - 1º semestre 

 

44) ANITA GARIBALDI: Órgão oficial de divulgação do Centro Catarinense Anita 

Garibaldi no Estado de São Paulo (1991- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[São Paulo] - - Português - Não 

Disponibilidade 1991 
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45) O ANNO NOVO (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Anual Diversos nº 68 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1931 - dezembro (edição única) 

1933 - janeiro 

 

46) ANNUARIO DE SANTA CATHARINA PARA 1900 (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Edição única - Português Rolo nº 17 Sim 

Disponibilidade 1900 

 

47) ANSAL - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SANTO ANTÔNIO DE 

LISBOA: Boletim informativo (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1989 - julho 

 

48) O ANZOL: Semanário crítico, noticioso e humorístico (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português 
Rolo nº 
12/13 

Sim 

Disponibilidade 1917 - dezembro 
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49) O APOSTOLO: Órgão do Apostolado da Oração (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal 

Diversos nº 29 
Diversos nº 52 
Diversos nº 66 
Diversos nº 72 

Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1929 - dezembro                           1946 

1930 - abril                                    1947 

1931 - agosto                                1948 

1932 - maio                                   1949 

1933                                              1950 

1934                                              1951 

1935                                              1952 

1936                                              1953 

1937                                              1954 

1938                                              1955 

1939                                              1956 

1940                                              1957 

1941                                              1958 

1942                                              1959 

1943                                              1979 

1944                                              1980 

1945 

 

50) O APÓSTOLO: Informativo do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2018 - dezembro 
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51) O APRENDIZ: Periódico litterario e recreativo (1881-1881) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - Diversos nº 08 Português - Sim 

Disponibilidade 1881 - agosto/ setembro 

 

52) O ARARA: Periódico crítico e noticioso (1902-1902) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 06 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - agosto/ setembro 

 

53) ARAUTO: Orgam imparcial, noticioso e dos interesses da comarca (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguassú Quinzenal Diversos nº 45 Português - Sim 

Disponibilidade 
1921 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

 

54) O ARAUTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó - - Português - Não 

Disponibilidade 
2011 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2012 - março 
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55) O ARAUTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Dionísio 
Cerqueira 

Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1991 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

1994 - setembro 

 
56) O ARAUTO: Folha da manhã (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 18 Sim 

Disponibilidade 1918 - setembro 

 

57) O ARAUTO: Noticioso e litterario (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Dominical Diversos nº 30 Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1903 - julho/ novembro 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
95 

58) O ARAUTO: Semanário católico (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1931 - julho 

 

59) ARGO: Órgão litterario, humorístico e scientifico (1910- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bissemanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1910 - fevereiro/ março 

 

60) O ARGONAUTA: Folha popular independente (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português Rolo nº 18 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1911 - agosto  

1912 - março  

 

61) O ARGOS DA PROVÍNCIA DE SANTA CATHARINA (1856-1862) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro - - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

 

62) ARQUIBANCADA: Arquibancada do Figueira (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
2003 - setembro/ outubro/ novembro 

2004 - abril/ maio 

  

63) ARTES & LETRAS: Suplemento dominical de República (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Dominical - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1924 - fevereiro 

 

64) O ARTISTA:  órgão industrioso e artístico da Província de SC (1878- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Dominical - Português 
Rolo nº 
05/07 

Sim 
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Disponibilidade 

1878 - novembro/ dezembro 

1879 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1880 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

65) ARTITUDE   

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1995 - maio 

1998 - maio 

 

66) ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE [198?] 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Joinville] - - Português - Não 

Disponibilidade 198? 

 

67) O ASTRO: Folha independente (1913- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1913 - janeiro 
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68) ATALAIA DO SUL: Orgam consagrado à defesa do Partido Republicano, às idéas 

evolucionistas da época, às letras, ao commercio, à industria, à lavoura e aos 

assumptos da actualidade (1921-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - novembro 

 

69) O ATALAIA:  Mensário da Mocidade da Igreja Presbyteriana de Florianópolis e 

orgam da classe organizada “Atalaias” (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal 
Diversos nº 66 

 
Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1924 - novembro     1928 - março 

1925                        1929 

1926 - setembro      1930 

1927                        1931 

  

70) ATIVIDADE FÍSICA: Saúde, bem-estar e qualidade de vida (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2003 - setembro 
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71) O ATLÂNTICO (1988-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapema - - Português - Não 

Disponibilidade 

1997 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril 

2000 - abril/ junho/ setembro/ outubro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

72) ATLÂNTICO SUL: Informação através dos tempos 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapema Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
1995 - maio 

1997 - fevereiro 

  

73) O ATLETA: Jornal dos esportes 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
100 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro 

 

74) ATUAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Cocal do Sul Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2012 - setembro/ outubro/ novembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

75) ATUALIDADES 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis 
Edição 

Comemorativa 
- Português - 

Sim 
(Seção 

Boletins e 
Revistas) 

Disponibilidade 1948 - outubro 
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76) AURORA: Orgam litterario, crítico e noticioso (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - Diversos nº 08 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - agosto/ setembro 

 

77) A AURORA: Orgam litterario, humorístico e noticioso (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Bimensal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 
1906 - setembro/ outubro 

1907 - junho 

 

78) A AURORA: Periódico litterario e noticioso (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 08 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

79) AVANTE: Orgam noticioso e independente (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ouro Verde 
[Canoinhas] 

Semanal 
Diversos nº 57 
Diversos nº 70 

Português Rolo nº 15 
Parcial 
(A BPSC 
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 possui 
edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1930 - janeiro     1935 

1931 - janeiro     1936 

1932 

1933 

1934 

  

80) O AVIÃO CONDUZ PROGRESSO PARA FLORIANÓPOLIS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 

Sim 
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1956 

 

81) AZAR: Órgão critico e litterario e de grande reportagem (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1911 - maio 

 

82) O AZUL: Publicação hebdomadária: Orgam litterario e recreativo (1908- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1908 - setembro/ outubro 
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LETRA B 
 

83) BABITONGA: Orgam imparcial litterario e noticioso (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Semanal Diversos nº 05 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1885 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

84) O BALAINHO: Boletim de literatura infantil e juvenil 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - Não 

Disponibilidade 

2003 - agosto 

2007 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2008 - março/ junho/ agosto/ setembro/ novembro/ 

 

85) BALÃO CORREIO: Propriedade de uma associação (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1884 - novembro 
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86) O BALAIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1994 - julho 

1995 - abril 

1996 - abril/ maio 

 

87) BARRA NEWS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Barra do Sul Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
1996 - abril/ maio 

1997 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ novembro 

 

88) A BARRA: Revolta dos guardas aduaneiros (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - 

Sim 
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1934 - junho/ julho 
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89) BARRIGA VERDE: Órgão do Partido Liberal Catarinense (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português - Não 

Disponibilidade 

1937    1951 

1938    1952 

1939    1953 

1940    1954 

1941    1955 

1942    1956 

1943    1957 

1944    1958 

1945    1959 

1946    1980 

1947    1983 

1948    1985 

1949    1986 

1950    1987 

 

90) O BARRIGA VERDE: Semanário ilustrado (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1928 - outubro/ novembro 

 

91) O BEIJA FLOR: Jornal noticioso e recreativo (1867- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro Quinzenal Diversos nº 05 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 
1867 - dezembro 

1868 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ agosto 

 

92) BELLA ALLIANÇA: O Alto Vale em destaque (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2006 - novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - fevereiro/ março/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

  

93) BEM BOLADO: Informativo AABESC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1991 - janeiro/ fevereiro 

 

94) BEM ESTAR QUALIDADE DE VIDA (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Camboriú 

Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2009 - dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro 

 

95) BEMTEVI: Periódico semanal: Jornal crítico e humorístico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal - Português Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1923 - junho (manuscrito) 

 

96) BERNUNÇA: O jornal de boca grande (1986) - Doação do Jornalista Celso 

Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
1986 - junho 

1987 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ dezembro 

 

97) BIGUAÇU (Administração 1977/1981) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguaçu - - Português - Não 

Disponibilidade 1977 

 

98) BIGUAÇU EM FOCO (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguaçu - - Português - Não 

Disponibilidade 

1993 - agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 
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novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro 

 

99) O BILONTRA: Orgam critico e noticioso (1898- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1898 - junho 

 

100) O BINÓCULO: Periódico humorístico e noticioso (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - Diversos nº 07 Português - Sim 

Disponibilidade 1902 - abril/ maio 

 

101) BISTURI: Orgam independente e crítico (1910- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1910 - setembro 

 

102) O BISTURI: Critico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1916 - abril 

 

103) BLONDINISTA: Orgam do Club Blondin: revista crítica, litteraria e noticiosa 

(1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - Diversos nº 08 Português - Sim 
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Disponibilidade 

1900 - novembro/ dezembro 

1901 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1905 - maio/ outubro / novembro 

 

104) BLUMENAU EM CADERNOS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

(Seção 
Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 

1957    1966    1975    1984    1993    2002    2011 

1958    1967    1976    1985    1994    2003    2012 

1959    1968    1977    1986    1995    2004    2013 

1960    1969    1978    1987    1996    2005    2014 

1961    1970    1979    1988    1997    2006    2015 

1962    1971    1980    1989    1998    2007    2016 

1963    1972    1981    1990    1999    2008    2017 

1964    1973    1982    1991    2000    2009 

1965    1974    1983    1992    2001    2010 

 

105) BLUMENAU URGENTE: Informativo da Prefeitura Municipal de Blumenau 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 
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Disponibilidade 
1989 – [S.d.]/ maio-setembro 

1990 – [S.d.]/ setembro 

 

106) BLUMENAUER ZEITUNG (1883- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão 

Rolo nº 
16D 

 
Rolos nº 1 
ao nº 19 

Parcial 
(A BPSC possui 

edições em 
microfilme ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1882                      1929 

1883                      1930 

1884                      1931 

1885                      1932 

1886                      1933 

1887                      1934 

1888                      1935 

1889                      1936 

1890                      1937 

1891 – junho         1938 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 - sem data 

1898 – novembro 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 
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1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

 

107) BOI DE MAMÃO (1979- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 

1979 - agosto/ novembro 

1980 - março/ julho/ ed. especial 

1981 - junho/ julho (ed. especial)/ outubro/ novembro 
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108) BOLETIM ACADÊMICO: Curso de Biblioteconomia FAED/UDESC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1982 - junho 

 

109) BOLETIM ANTI-ALCOÓLICO: Publicação regional da liga brasileira de 

higiene mental, em Sta. Catarina (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 39 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1932 - outubro 

 

110) BOLETIM COMMERCIAL: Publicação quinzenal sob os auspícios da 

Associação Commercial de Florianópolis (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis 
Quinzenal/ 

Mensal 
Diversos nº 39 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 

1918 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1919 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

 

*Com novo subtítulo: ‘Revista mensal de interesses econômicos e commerciaes: sob 

os auspícios da Associação Commercial de Florianópolis’ 
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Disponibilidade 

1919 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1920 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1921 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ 

agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1933 - julho 

1934 - novembro 

1935 - maio 

 

111) BOLETIM DA COMISSÃO CATARINENSE DE FOLCLORE/ BOLETIM 

TRIMESTRAL: da Sub-Comissão Catarinense de Folclore 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 

Sim 
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 

1949 - junho/ setembro 

1950 - março/ junho/ setembro/ dezembro 

1951 - março/ junho/ setembro/ dezembro 

1952 - março/ junho 

1953 - março/ junho/ setembro/ dezembro 

1954 - junho/ setembro/ dezembro 

1956 - janeiro 

1957/1958 - janeiro 

1959/1960 - janeiro 

1962/1963 - janeiro 

1975 - dezembro 

1978 - dezembro 

1979 - novembro 

1980 - dezembro 

1981 - dezembro 

1983 - dezembro 
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1985 - dezembro 

1988 - dezembro 

1990 - dezembro 

1992 - dezembro 

1993/1994 - dezembro 

1995 - dezembro 

1996 - dezembro 

1997 - dezembro 

1998 - dezembro 

1999 - dezembro 

2000 - dezembro 

2001 - dezembro 

2002/2003 - dezembro 

2004/2005 - dezembro 

2006/2007 - dezembro 

2008 - dezembro 

2009 - dezembro 

2010 - dezembro 

2011 - dezembro 

 

112) BOLETIM DA COORDENAÇÃO: Jornal unificado da Coordenação Estadual 

dos Servidores Federais (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1995 - fevereiro 

 

113) BOLETIM [DA DIRETORIA DA INSTRUCÇÃO PÚBLICA DO ESTADO] 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1934 

 

114) BOLETIM DE INFORMAÇÕES: Publicação bi-mestral do clube de 

funcionários públicos civis de Santa Catarina (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimestral - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1934 - março/ abril 

 

115) BOLETIM DO SINTESPE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 

1993 - agosto 

1994 - abril/ agosto 

1995 - novembro 

1996 - janeiro 

2008 

2009 - abril 

2012 - abril 
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116) BOLETIM-ESCOLAR: Collegio ltajahy (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Mensal Diversos nº 05 Português - Sim 

Disponibilidade 1905 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

117) BOLETIM INFORMATIVO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA E ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO ARQUIVO PÚBLICO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Trimestral - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - abril-junho/ julho-setembro/ outubro-dezembro 

1997 - abril-junho 

1998 - abril-junho/ outubro-dezembro 

1999 - janeiro-março 

2000 - julho-dezembro 

2001 - outubro-dezembro 

2002 - janeiro-março/ abril-junho/ julho-dezembro 

2003 - julho-setembro/ outubro-dezembro 

2004 - janeiro-março/ abril-junho/ outubro-dezembro 

2005 - abril-junho/ julho-setembro/ outubro-dezembro 

2006 - janeiro-março/ abril-junho/ julho-dezembro 

2007 - janeiro-março/ abril-junho 

 

118) BOLETIM INFORMATIVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
120 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
1987 - julho/ agosto 

2005 - outubro/ dezembro 

 

119) BOLETIM INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES: Adm. 

1989-1992 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - Não 

Disponibilidade [S.d.] 

 

120) BOLETIM INFORMATIVO DA UNOESC - UNIVERSIDADE DO OESTE DE 

SANTA CATARINA (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó - - Português - Não 

Disponibilidade 1993 - julho 

 

121) BOLETIM INFORMATIVO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Trimestral - Português - Não 

Disponibilidade 
2001 - abril 

2005 - julho/ setembro 

 

122) BOLETIM INFORMATIVO FUCRI 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - - Português - Não 

Disponibilidade 1990 - junho 

 

123) BOLETIM INFORMATIVO PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE DE 

FLORIANÓPOLIS (1986- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
1986 - novembro 

1987 - maio 

 

124) BOLETIM INFORMATIVO PEE/SC (1985- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 
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Disponibilidade 1985 

 

125) BOLETIM INFORMATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA (1977-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - Não 

Disponibilidade 1979 

 

126) BOLETIM INFORMATIVO ROTARY CLUB DE GUARAMIRIM  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Guaramirim - - Português - Não 

Disponibilidade 1995 

 

127) BOLETIM LIBERAL (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1929 - novembro/ dezembro 

1930 - janeiro 
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128) BOLETIM OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO (1989- )  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio - - Português - Não 

Disponibilidade 1990 - março 

 

129) BOLETIM OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE (1989- )  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Salete - - Português - Não 

Disponibilidade 1989 

 

130) BOLETIM OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO (1989-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Salto Veloso - - Português - Não 

Disponibilidade 1990 

 

131) BOLETIM OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Tangará - - Português - Não 

Disponibilidade 1989 - novembro 

 

132) BOLETIM OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA (1989- )  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira - - Português - Não 

Disponibilidade 
1989 

1991 

 

133) BOLETIM OFICIAL: Iomerê  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Iomerê - - Português - Não 

Disponibilidade 1998 

 

134) BOLETIM OFICIAL: Joaçaba em nova dimensão 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - Não 

Disponibilidade 
1979 

1980 
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135) BOLSHOI BRASIL: Informativo Escola do Teatro Bolshoi no Brasil = Bulletin 

of the Bolshoi Theater School in Brazil (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - 
Português/ 

Inglês 
- Não 

Disponibilidade 2019  

 

136) BOMBA D’ÁGUA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2018 - agosto/ setembro 

 

137) BOM DIA, DOMINGO (1977- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1977 

1978 

1979 
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138) BOM DIA FLORIPA (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José/ 
Florianópolis 

- - Português - Não 

Disponibilidade 

2013 - outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - março/ abril/ maio/ julho/ novembro 

2015 - novembro 

2019 - março  

 

139) O BOM SAMARITANO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 2014 - fevereiro 

 

140) BOTA-FOGO (1858- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - Diversos nº 80 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 1858 
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141) O BRASIL CATHOLICO (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Quinzenal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - abril/ outubro 

 

142) O BRASIL: Orgam crítico, litterario e noticioso (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 06 Português - Sim 

Disponibilidade 
1901 - outubro/ dezembro 

1902 - janeiro 

 

143) BRAZIL: Hebdomadario (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal - Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1919 - junho 

1920 

1921 

1922 
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144) BRUSQUE EM NOTÍCIAS: Informativo da Assessoria de Imprensa da 

Prefeitura Municipal de Brusque 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque - - Português - Não 

Disponibilidade 1990 - agosto 

 

145) BRUSQUER ZEITUNG: Orgam zur fördering der interessante (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque - - Alemão - Sim 

Disponibilidade 1912 - janeiro 
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LETRA C 
 

146) O CACIQUE: Jornal noticioso e recreativo (1870- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 12 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 
1870 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1871 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

147) CADERNO ECONÔMICO (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1998 - maio/ junho/ outubro/ dezembro 

1999 - outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ abril 

 

148) CADERNO REGIONAL: O ESTADO: Itajaí e Blumenau 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Itajaí] - - Português - Não 

Disponibilidade 1990 - setembro/ outubro 
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149) CAIXA AUXILIAR: Orgam de propaganda da caixa auxiliar da Ponte Hercílio 

Luz Limitada (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1927 - março/ junho 

1928 - junho 

 

150) CAIXA DE PONTO: Jornal brasileiro de teatro 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 

2015 

2016 

2017 

 

151) O CAIXEIRO: Orgão da classe caixeiral (1882-1883) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 53 Português - Sim 

Disponibilidade 
1882 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1883 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 
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152) CÂMARA EM AÇÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2009 - Ed. especial 

 

153) O CAMPEÃO: Periódico imparcial, noticioso, recreativo e comercial (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Villa de Tijucas 
Grande 

Semanal Diversos nº 07 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1885 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1886 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

154) CAMPINAS: Quinzenário independente (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Quinzenal Diversos nº 67 Português - Não 

Disponibilidade 
1929 

1930 

 

155) CAMPO ALEGRENSE: Jornal consagrado ao bem público (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Campo Alegre - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1899 - fevereiro/ abril 

 

156) CAMPO EM DIA: Grande Florianópolis/ Norte-Sul de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - Não 

Disponibilidade 
2000 - julho 

2001 - outubro 

 

157) O CAMPONEZ: Semanário para defeza das classes agrárias (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1932 - novembro/ dezembro 

 

158) CANAL NOVO: Órgão de divulgação do Conjunto Educacional Pedro II 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 1989 - julho 
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159) O CANOINHAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1909 - fevereiro 

 

160) A CAPITAL (1924- ) - Director Cid Campos 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1924 - agosto/ setembro 

 

161) A CAPITAL (1936- ) - Direcção A. M. de Oliveira 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1936 - janeiro 
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162) A CAPITAL: [Folha diária] 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diária - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1936 - janeiro 

 

163) A CAPITAL: Semanario illustrado (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 74 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1920 - novembro 

  

164) CAPITAL CATARINENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - Não 

Disponibilidade 
2002 - outubro/ novembro 

2003 - julho 
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165) O CARANGUEJO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidade 

1999 - outubro 

2000 - janeiro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 – janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

166) O CARECA: Propriedade da sociedade anonyma “Papo Amarelo” (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - março/ maio 

 

167) O CARIANO: Informativo da AMOCAR (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
2002 - agosto/ setembro 

2005 
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168) CARIDADE: Jornal mensal de propaganda espírita. Orgam da Associação 

Espírita Beneficente Dr. Frederico Rolla (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 43 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - junho/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

169) A CAROCHINHA: Periódico infantil (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1914 

 

170) CARREIRA EM FOCO: Educação transforma : UNISOCIESC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l] - - Português - Não 

Disponibilidade 2019 

 

171) CARTAS: Acerca da Província de Santa Catarina (1857- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro - - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 

1857 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ agosto/ setembro/ novembro/ 

dezembro 

1858 - fevereiro/ abril/ maio/ julho/ agosto/ outubro 

 

172) A CASACA: Jornal critico e litterario (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 1911 - julho 

 

173) A CASACA: Orgam da sociedade do descobre tudo (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1911 - abril 

 

174) Ô CATARINA (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 

Sim 
(Fundação 

Catarinense 
de Cultura) 
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Disponibilidade 

1992 - dezembro 

1993 - abril/ junho/ agosto/ outubro/ dezembro 

1994 - abril/ junho/ outubro 

1995 - março/ julho/ agosto 

1996 - janeiro/ fevereiro/ maio/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - março/ maio/ setembro 

2003 - agosto/ setembro 

2004 

2007 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 - 1º trimestre/ 2º trimestre/ 3º semestre/ setembro/ dezembro 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ novembro/ 

dezembro 

2017 - março 

2018 - novembro 

 

A partir da edição nº 76/2013 passa a circular com o título  

SUPLEMENTO CULTURAL: [ô Catarina] - DIGITALIZADO PELA 

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA.  www.fcc.sc.gov.br 

 

 

 

 

http://www.fcc.sc.gov.br/
http://www.fcc.sc.gov.br/
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175) O CATARININHA (2014- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
2014 - novembro 

2018 - novembro 

 

176) A CATEDRAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
2002 - janeiro/ março/ abril/ maio 

2003 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

177) O CATHARINENSE: União e liberdade, independência ou morte (1831-1832) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 03 Sim 

Disponibilidade 
1831 - julho/ agosto 

1832 - janeiro 

 

178) O CATHARINENSE (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento Semanal Diversos nº 24 Português/ Rolo nº 02 Parcial 
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Alemão (A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1911 - maio 

1912 - março 

1914 

1915 - dezembro 

1918 - agosto 

 

179) O CATHARINENSE: Jornal político e noticioso (1860-1861) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Bissemanal Diversos nº 31 Português - Sim 

Disponibilidade 
1860 - outubro/ novembro/ dezembro 

1861 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

180) CATURRA: Periódico humorístico e noticioso (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - Diversos nº 06 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1884 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

181) O CELEIRO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Campos Novos Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1994 - setembro 

1995 - maio/ junho/ julho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2014 - outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

182) CENTRO CATARINENSE ANITA GARIBALDI 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l] - - Português - Não 

Disponibilidade 1991 - julho 

 

183) C & T EM DEBATE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma 
Microfilm

e 
Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 
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Disponibilidade 
2002 

2003 

  

184) CHALEIRA: Orgão litterario e criticador da mocidade (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1912 - março 

 

185) O CHAPECÓ: Orgam industrial consagrado aos interesses do município 

(1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó 
(Passo Bor 

Mann) 
- - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - junho 

 

186) CHAPECOLEGA (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó Bimensal - Português - Não 

Disponibilidade 

1988 - janeiro-fevereiro/ maio-junho/ julho-agosto/ novembro/dezembro 

1990 - julho-agosto 

1991 
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187) O CHAVECO (1860-1861) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 04 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1860 

1861 

 

188) O CHAVÉCO: Jornal crítico, humorístico e noticioso (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1933 - abril 

 

189) CHEIRO DE TERRA: Boletim da Comissão Pastoral da Terra de Santa 

Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimestral - Português - Não 

Disponibilidade 1999 - setembro/ outubro 

 

190) O CHICOTE (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
145 

Tubarão - Diversos nº 06 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - agosto 

 

191) O CHIMPALHAÇO (1896- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1896 - manuscrito 

 

192) CICUTA: Boletim oficial dos quatro justos: o boletim de menor tiragem do 

mundo 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1947 - março/ abril/ maio/ junho 

 

193) CIDADANIA (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 
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Disponibilidade 

2001 - junho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2003 - fevereiro/ março/ abril 

 

194) A CIDADE (1981- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1981 - outubro 

 

195) A CIDADE (2015- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Governador 
Celso Ramos 

- - Português - Não 

Disponibilidade 2015 

 

196) A CIDADE (1953- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Semanal Diversos nº 29 Português - Não 

Disponibilidade 
1956 

1957 
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197) A CIDADE: Diário da manhã (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português 
Rolo nº 02 

e nº 18 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1925 - janeiro 

1926 - maio/ junho/ novembro/ dezembro 

1927 - janeiro/ julho 

1928 - janeiro 

1929 - março 

1930 - janeiro 

1931 - dezembro 

1933 - julho 

1934 - abril 

1935 

 

198) A CIDADE: Jornal independente, semanário e de maior circulação no 

Contestado (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palmas (PR) Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - dezembro 

 

199) A CIDADE: Semanário noticioso (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Blumenau Bissemanal 
Diversos nº 37 
Diversos nº 81 

Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1924 - novembro 

1926 - março/ abril 

1927 - agosto 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 - fevereiro/ agosto/ outubro/ dezembro 

1933 

1934 

1935     1942 

1936     1943 

1937     1944 

1938     1945 

1939     1946 

1940     1947 

1941 

 

200) CIDADE DE BIGUAÇU: Órgão de divulgação da Prefeitura Municipal e 

Câmara Municipal de Vereadores (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguaçu - - Português - Não 

Disponibilidade 1992 - julho 
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201) CIDADE DE BLUMENAU 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Bissemanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1934 - fevereiro 

 

202) CIDADELA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - Não 

Disponibilidade 2006 - junho 

 

203) CIDADE REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Diário - Português - Não 

Disponibilidade 

1998 - julho 

1999 - março/ abril/ outubro/ novembro 

2000 - abril 

2001 - junho/ agosto/ setembro 
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204) O CINEMA: Orgam da empreza Moura e Cia. Florianópolis. 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 
1922 - agosto/ dezembro 

1927 - junho/ agosto 

 

205) O CINEMATOGRAPHO: Semanario humoristico, critico e literario 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 
1920 - junho 

1921 - abril 

 

206) CINE-SEMANA: Orgam de propaganda da empreza cinematographica Victor 

Busch 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - 

Sim 
(Seção 

Boletins e 
Revistas) 

Disponibilidade 1928 
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207) CINE-THEATRO: Orgam de propaganda da empreza cinematographica M. 

Cruz. (1929- )  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1929 - setembro 

1931 - novembro 

 

208) CIRCUITO: Órgão informativo da CELESC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1994 - janeiro/ fevereiro 

 

209) O CLAMOR: Orgam independente (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1917 - abril 

 

210) O CLAMOR DO POVO: Órgão independente (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916 - fevereiro 

 

211) O CLARÃO: Orgam de combate legalmente constituído 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

 

212) CLARIM: Literario e humorístico (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1920 - maio 
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213) O CLARIM: Orgam dos interesses da Província, litterario e noticioso (1886- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1886 - dezembro 

1887 - janeiro 

 

214) O CLARIM: Orgam independente 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1908 - abril 

 

215) O CLARIM:  Orgam popular e independente (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1907 - outubro 

1908 - fevereiro 

1909 

1911 
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216) O CLARIM: Semanário independente, crítico e noticioso (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal 
Diversos nº 32 
Diversos nº 68 

Português/ 
Alemão 

Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1932 - novembro 

1933 - fevereiro 

  

217) CLASSE A 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 

2008 - junho/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 
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218) CLASSI TUDO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 
1999 - novembro/ dezembro 

2000 - março/ abril/ maio/ junho 

 

219) COBAIA: Univali (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 1993 - setembro/ outubro 

 

220) COCK-TAIL: mensário ilustrado, artístico, litterario e mundano: magazine de 

grande divulgação e publicidade (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - 

Sim 
(Seção 

Boletins e 
Revistas) 

Disponibilidade 1926 

 

221) COFA: Comunicador Farmacêutico: Conselho Regional de Farmácia CRF/SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 

1999 – junho-julho 

2000 – novembro 

2001 – julho 

2003 – setembro 

 

222) COGUMELO ATÔMICO: Somos o embrião de um sonho (1974-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] 
Edição 

Comemorativa 
(2 em 1) 

- Português - Não 

Disponibilidade 2017 

 

223) O COIÓ: Orgam crítico, litterario e noticioso (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1903 - junho/ agosto 

 

224) A COISA: Orgam noticioso, litterario e crítico (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal Diversos nº 06 Português Rolo nº 16 Sim 
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Disponibilidade 1902 - janeiro/ março/ maio/ junho/ agosto/ setembro 

 

225) COISARADA: Boletim informativo das reeducandas dos presídios femininos 

de Florianópolis e Tijucas 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2003 

 

226) O COISA: Orgam pilhérico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1896 - setembro/ outubro 

 

227) O COLEGIAL: Órgão dos alunos do Colégio Catarinense (1945- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 

1945 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1946 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 
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novembro/ dezembro 

1947 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1948 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1949 - março/ abril/ julho/ setembro/ outubro/ novembro 

1950 - maio/ agosto 

 

228) COLIBRI: Periodico litterario e recreativo dedicado a mocidade lagunense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1899 - junho 

 

229) O COLIBRI: Órgão dos tirocínios 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1912 - junho 

 

230) COLLEGIAL: Hebdomadário litterario e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 
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Disponibilidade 1903 - julho (manuscrito) 

 

231) COLLEGIAL: Órgão litterario Desterro (1884-1884) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1884 - maio/ junho 

 

232) COLLEGIAL: Propriedade de uma associação (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1884 - março 

 

233) O COLLEGIAL (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 06 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1915 - julho/ agosto/ setembro/ outubro 
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234) COLOMBO: periódico critico e litterario (1881- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1881 - maio/ julho 

 

235) LA COLONIA: D’agricoltura popolare, d’igiene, d’economia domestica, ecc. 

(1909 - ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga - - Italiano Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 

1909 - janeiro 

1910 

1912 - outubro 

  

236) COLLONIE-ZEITUNG UND UNZEIGER FÜR: DONA FRANCISCA UND 

BLUMENAU (1865-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão - Sim 

Disponibilidade 
1865 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 
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237) DER COLONIST 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão Rolo nº 21 Sim 

Disponibilidade 

1853 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1855 - janeiro/ fevereiro 

 

238) IL COLONO: Revista ítalo-brazileira (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga - - 
Português/ 

Italiano 
Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - outubro 

 

239) A COLUNA (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro 

 

240) A COMARCA (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Semanal - Português 
Rolo nº 02 
Rolo nº 18 

Parcial 
(A BPSC 
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possui 
edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1915 - novembro 

1916 - maio 

1917 

1918 - agosto 

 

241) A COMARCA: Orgam independente e noticioso (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra - Diversos nº 33 Português - - 

Disponibilidade 1919 

 

242) A COMARCA: Órgão dos interesses gerais dos municípios de Indaial, Timbó 

e Rodeio (1939- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indaial - - Português - - 

Disponibilidade 

1939     1945 

1940     1946 

1941     1947 

1942     1948 

1943     1949 

1944     1950 
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243) A COMARCA: Folha independente (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - Diversos nº 24 Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1915 - novembro  

1916 - fevereiro  

1917 

 

244) A COMARCA: Semanário independente (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português Rolo nº 10 - 

Disponibilidade 1929 

 

245) O COMÉRCIO: Mensário de interesses econômicos e comerciais (1935- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 35 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1935 - julho/ setembro/ outubro  

1936 - janeiro 

1937 

 

246) COMMERCIAL (1868-1868) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - Diversos nº 10 Português - Sim 

Disponibilidade 1868 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

247) COMMERCIAL (1894- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bissemanal - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1894 - novembro 

 

248) COMMERCIAL (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 10 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 
1885 - agosto 

1886 - fevereiro 
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249) COMMERCIO DE BLUMENAU (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - agosto 

 

250) COMMERCIO DE JOINVILLE (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 

1905     1910 

1906     1911 

1907     1912 

1908     1913 

1909 

 

251) COMMERCIO E INDUSTRIA: Publicação de inquérito à vida nacional (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 

1921 - setembro 

1922 

1923 

1924 

1925 
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1926 

 

252) COMMERCIO, INDUSTRIA E LAVOURA (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1934 - setembro/ outubro 

 

253) O COMMERCIO (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna  Semanal Diversos nº 16 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1903 - abril  

1904 - janeiro  

1905 

 

254) O COMMERCIO: Orgam da Associação B. e R. dos Empregados no 

Commercio (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 16 Português Rolo nº 16 
Parcial 
(A BPSC 
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possui 
edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1901 - fevereiro  

1902 

 

255) O COMMERCIO: Orgam de propaganda 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1918 - novembro 

1919 - janeiro 

1920 - julho 

1924 - maio/ setembro 

 

256) O COMMERCIO: Periódico independente (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União - 
Diversos nº 71 
Diversos nº 34 
Diversos nº 36 

Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1931 - junho/ julho/ outubro 

1932 - janeiro 

1933 

1934 

1935     1950 
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1936     1951 

1938     1952 

1939     1953 

1940     1954 

1941     1955 

1942     1956 

1943     1957 

1945     1958 

1946     1959 

1947     1979 

1948     1980 

1949     2004 

 

A partir da edição nº 08/1931, passa a circular como: “O Comércio: órgão 

independente”. 

 

257) A COMUNIDADE (1990- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ipumirim Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
1993 

1994 

 

258) CONCILIADOR: Orgam conservador (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - Diversos nº 12 Português Rolo nº 03 Sim 

Disponibilidade 
1885 - dezembro 

1886 - janeiro/ fevereiro/ março 
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259) O CONCILIADOR (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 33 Português - - 

Disponibilidade 
1929 

1930 

 

260) O CONCILIADOR: Jornal político e noticioso da Província de Santa Catharina 

(1872-1873) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 

1872 - fevereiro 

1873 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

A partir da edição nº 54 passa a circular com o subtítulo: órgão do Partido 

Conservador da Província de Santa Catharina 

  

261) O CONCILIADOR CATHARINENSE: Jornal official, noticioso e litterario 

(1849- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 03 Sim 

Disponibilidade 

1849 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1850 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 
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1851 - fevereiro/ março 

 

262) O CONDOR: Periodico litterario, critico e noticioso (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1901 - outubro 

 

263) CONEXÃO: Boletim do Sindicato dos trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 

Ambiente de SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2017 - novembro 

 

264) CONEXÃO COMUNIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2015 - agosto/ setembro 
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265) CONFERINDO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 1989 - novembro/ dezembro 

 

266) CONSERVADOR: Órgão do Partido (1884-1889) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Diário - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1884 (Biblioteca Nacional) 

1885 (Biblioteca Nacional) 

1886 

1887 (Biblioteca Nacional) 

1888 (Biblioteca Nacional) 

1889 (Biblioteca Nacional) 

 

267) O CONSERVADOR (1852-1855) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 
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Disponibilidade 1855 

 

268) O CONSERVADOR: Jornal político, noticioso e commercial da Província de 

Santa Catharina (1872- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1873 

1874 

1875 - fevereiro (Biblioteca Nacional) 

1876 - maio (Biblioteca Nacional) 

1877 

1878 

1879 

1880 

 

A partir da edição nº 539 de 25/08/1878 passa a circular com o subtítulo: 

Orgam do Partido Conservador da Província de Santa Catharina 

 

269) O CONSERVADOR: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1913- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 
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Disponibilidade 1913 - maio 

 

270) CONTATO: Jornal-laboratório do Curso de Jornalismo da Faculdade Estácio 

de Sá de SC (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português - - 

Disponibilidade 2007 - agosto 

 

271) CONTESTADO: Assim é impossível viver (O Povo) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1978 - março/ maio 

 

272) CONTRACORRENTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
1986 

1988 

 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
175 

273) CONSTITUCIONAL (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 79 
Português/ 

Alemão 
- Sim 

Disponibilidade 
1885 - setembro/ outubro/ novembro 

1886 - fevereiro 

 

274) O CONSTITUCIONAL:  Jornal politico, litterario, industrial e noticioso (1870- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 79 Português - Sim 

Disponibilidade 

1870 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1871 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

275) O CONSTITUCIONAL:  Jornal político e noticioso (1867-1869) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 79 Português - Sim 

Disponibilidade 

1867 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1868 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1869 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 
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276) CONTEXTO: Informativo do SINASEFE – Seção Sindical CEFETSC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - Sim 

Disponibilidade 
2008 – abril 

2014 – agosto  

 

277) O CONTEXTO (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto Belo - - Português - - 

Disponibilidade 2001 - maio 

  

278) CONTRACORRENTE: Rock’ultura 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque - - Português - - 

Disponibilidade 1987 - junho 

 

279) O COOPERATIVISTA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1929 - maio 

1931 - maio 

 

280) COQUEIROS: Informativo do Conselho Comunitário (1986- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1986 - outubro 

 

281) CORE: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2005 - julho-agosto 

 

282) O CORONEL: Órgão informativo vinculado ao Colégio São José CNEC - 

Coronel Freitas/SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Coronel Freitas - - Português - - 
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Disponibilidade 1977 - outubro 

 

283) O CORREIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 -  abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2002 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro 

2005 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2018 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

  

284) O CORREIO (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans - - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1927 - setembro/ outubro 

1928 

1929 - agosto 
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1930 

1931 - setembro 

 

285) O CORREIO OFFICIAL DE SANTA CATHARINA (1860-1861) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1860 

1861 

 

286) CORREIO - Doação Jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 1982 - outubro 

 

287) CORREIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira - - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - agosto/ setembro/ outubro 

1998 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1999 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 
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dezembro 

2000 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

288) CORREIO BRUSQUENSE:  Semanário noticioso (1938- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1938 - outubro 

1939 - março 

1940 - janeiro 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

 

289) CORREIO CATARINENSE (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João 
Batista 

Semanal - Português - - 
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Disponibilidade 

2006 - outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ dezembro 

2009 - junho/ novembro/ dezembro 

2010 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2011 - janeiro/ fevereiro 

  

290) CORREIO CATHARINENSE: Jornal commercial, noticioso, e litterario (1852-

1854) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1852 

1853 

1854 

A partir da edição nº 54/1853 passa a circular com o título O CORREIO 

CATHARINENSE. 

 

291) CORREIO CIDADÃO: Informativo da Secretaria de Estado da Justiça e 

Cidadania (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2000 - novembro 
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292) CORREIO COMUNITÁRIO (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - Sim 

Disponibilidade 2017 

 

293) CORREIO DA MANHÃ (1895- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1895 - setembro 

 

294) CORREIO DA MATA: Antigo der Urwaldsbote (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Bissemanal - Português Rolo nº 15 - 

Disponibilidade 

1941 

 

A partir da edição nº 22, circula com o título DER URWALDSBOTE: 

Mensageiro da Mata 

 

295) CORREIO DA PRAIA (2019) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Garopaba - - Português - - 

Disponibilidade 
2019 – outubro 

2020 - janeiro 

 

296) CORREIO DA SERRA: Orgam de interesses do município de São Joaquim 

(1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1916 - novembro 

  

297) CORREIO DA TARDE (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - Diversos nº 18 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1934 - março 

1935 

 

298) CORREIO DA TARDE: Diário imparcial (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - Diversos nº 18 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1903 - fevereiro 

 

299) CORREIO DA TARDE: Propriedade de uma associação (1884-1884) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim Diário - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1884 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

300) CORREIO DE BLUMENAU (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - 
Diversos nº 37 
Diversos nº 68 

Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1932 - maio/ outubro 

1933 - janeiro 
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301) CORREIO DE JOINVILLE (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Trissemanal 
Diversos nº 32 
Diversos nº 68 

Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1929 - junho 

1930 - dezembro 

1931 

1932 

1933 - fevereiro 

 

302) CORREIO DE JOINVILLE: Publicação semanal (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 68 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - outubro 

 

303) CORREIO DE LAGES: Órgam do Partido Republicano Catharinense (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
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digitalizadas) 

Disponibilidade 

1924 - junho/ agosto 

1925 - fevereiro 

1926 - abril 

1927 - janeiro 

1928 

1929 - abril 

1930 

 

304) CORREIO DE MAFRA (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal Diversos nº 68 Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1933 - janeiro/ junho 

 

305) CORREIO DE PAPANDUVA: Folha popular (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Papanduva Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - março 
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306) CORREIO DE SANTA CATARINA (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - julho 

2002 - julho/ agosto 

2003 - agosto/ outubro 

2004 - outubro 

2005 - julho/ setembro/ outubro 

2006 - janeiro/ março 

2007 - maio 

  

307) CORREIO DE TIMBÓ: Semanário independente e noticioso (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio Semanal Diversos nº 28 Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1934 

1935 

1936 

 

308) CORREIO DO BRASIL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 
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Disponibilidade 1895 - novembro (manuscrito) 

 

309) CORREIO DO CONTESTADO (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Papanduva - - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 
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310) CORREIO DO ESTADO (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1934 

1935 

  

311) CORREIO DO NORTE (1947- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Semanal - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1947 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1948 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1949 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1950 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1951 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1952 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1953 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1954 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1955 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1956 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

1957 

1958 

1959 

1960    1970 

1961    1971 

1962    1972 

1963    1973 

1964    1974 

1965    1975 

1966    1976 

1967    1977 

1968    1978 

1969    1979 

 

1980 - agosto/ setembro 

1981 - janeiro/ julho 

1982 - janeiro/ março 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2002 - setembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

312) CORREIO DO NORTE (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 25 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 
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313) CORREIO DO NORTE: O arauto das aspirações do povo colonial (1938- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indayal Semanal Diversos nº 75 Português - Sim 

Disponibilidade 1938 - janeiro/ fevereiro 

  

314) CORREIO DO NORTE: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1919 - agosto 

 

315) CORREIO DO OESTE  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palmitos Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2002 - maio/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

316) CORREIO DO POVO: Folha da tarde (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 

Parcial 

(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda - 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1904 - janeiro/ julho 

 

317) CORREIO DO POVO: Folha vespertina, imparcial e de maior circulação no 

Estado (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 
Parcial 
(A BPSC 
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possui 
edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1905 - junho 

1906 - fevereiro 

 

318) CORREIO DO POVO: Órgão independente e noticioso (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - Diversos nº 58 

Português/ 
Italiano/ 
Alemão/ 
Húngaro 

Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1919    1930    1943    1954    1965    1976    1987    1998    2009 

1920    1931    1944    1955    1966    1977    1988    1999    2010 

1921    1934    1945    1956    1967    1978    1989    2000    2011 

1922    1935    1946    1957    1968    1979    1990    2001    2012 

1923    1936    1947    1958    1969    1980    1991    2002    2013 

1924    1937    1948    1959    1970    1981    1992    2003    2014 

1925    1938    1949    1960    1971    1982    1993    2004    2015 

1926    1939    1950    1961    1972    1983    1994    2005    2016 

1927    1940    1951    1962    1973    1984    1995    2006    2017 

1928    1941    1952    1963    1974    1985    1996    2007 

1929    1942    1953    1964    1975    1986    1997    2008 

 

319) CORREIO DO SUDESTE (1976- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Criciúma - - Português - - 

Disponibilidade 

1980 

1981 

1982 

 

320) CORREIO DO SUL (1908- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 25 Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1909 - junho 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

 

321) CORREIO DO SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Sombrio/ 
Araranguá 

Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

1997 - janeiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 
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1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

1999 - janeiro 

2001 - fevereiro 

  

322) CORREIO DO SUL: Jornal independente e noticioso (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 64 Português 
Rolo nº 15 
Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

(não 
autorizado) 

Disponibilidade 

1932    1948 

1933    1949 

1934    1950 

1936    1951 

1937    1952 

1938    1953 

1939    1954 

1940    1955 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

 

323) CORREIO DO SUL: Órgam independente e noticioso (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Tubarão Semanal Diversos nº 38 Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1926 - setembro/ outubro/ dezembro 

1927 - setembro/ dezembro 

   

324) CORREIO DO VALE (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João 

Batista 
- - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

325) CORREIO DONA FRANCISCA:  Antigo “Kolonnie Zeitung”, fundado em 1862  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Bissemanal - Português - - 

Disponibilidade 
1941 

1942 

 

326) CORREIO DOS CAMPOS: Semanário independente e noticioso (1951- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Curitibanos Semanal Diversos nº 65 Português - - 

Disponibilidade 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

 

327) CORREIO FRANCISQUENSE (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ setembro/ outubro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

 

328) CORREIO LAGEANO (1939- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português - 
Parcial 

(Inst.Paschoal 
Baggio) 
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Disponibilidade 

1939    1950 

1940    1991 

1941    1996 

1942    2011 

1943    2012 

1944    2013 

1945    2014 

1946    2015 

1947 

1949 

 

329) CORREIO LEBONREGENSE (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lebon Régis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

330) CORREIO MÉDICO: Sociedade Joinvilense de Medicina (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 1996 - março 

 

331) CORREIO OTACILIENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Otacílio Costa - - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

332) CORREIO POPULAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João do 

Oeste 
Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 
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333) CORREIO REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Capivari de 

Baixo 
- - Português - - 

Disponibilidade 

2017 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 – janeiro/ abril 

 

334) CORUJA: Órgão Oficial do Diretório Acadêmico VIII de Setembro da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFSC - Acervo: Carlos Alberto 

Antunes Maciel 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1969 - junho 

 

335) CORUJINHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1997 - setembro 
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336) O CORUJÃO: Órgão de divulgação do Colégio Comercial Lagunense (1977-

1977) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 1977 – março/ abril/ maio 

 

337) O CORUJÃO. Rodeio, (mensal) 

Ver “JORNAL O CORUJÃO” 

 

338) O CORUPAENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ setembro/ outubro 

2017 - março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

339) O COVEIRO: Órgam crítico (1923-1923) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Edição única - Português Rolo nº 13 Sim 
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Disponibilidade 1923 

 

340) CPC: Órgam mensal dos estudantes do Curso Prático de Commercio (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 43 Português - Sim 

Disponibilidade 1920 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

341) CRESCER: Informativo mensal do Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2002 – abril/ maio/ julho 

 

342) O CREPÚSCULO: Litterário, crítico e noticioso/ Revista litteraria e scientifica 

(1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - Diversos nº 39 Português - Sim 

Disponibilidade 
1902 - abril/ agosto/ setembro/ outubro 

1903 - março/ abril/ dezembro 
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343) O CREPÚSCULO:  Orgam Iitterario e noticioso (1887- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 39 Português - Sim 

Disponibilidade 

1887 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

1888 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1889 - julho/ agosto/ setembro/ outubro 

A partir da edição nº 28 de 08/07/1889 circula com o subtítulo: Gazeta 

Litteraria. 

A partir da edição nº 11 (1887) circula com o título: Crepúsculo 

 

344) CRICIÚMA TRÊS ANOS: Fazendo o melhor: Administração 93/96 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - - Português Não Não 

Disponibilidade 1996 - junho 

 

345) A CRISE: Hebdomadário critico e noticioso (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - abril/ agosto 
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346) A CRÍTICA (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João 

Batista 
Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

347) A CRÍTICA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - fevereiro 

2000 -  fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

2001 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 -  fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 -  fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

348) CRÍTICA: Todos os esportes-humorismo-noticiário elegante/ Semanário 

humorístico, noticioso, humorístico e social (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1931 - novembro 

1932 - junho 

 

349) CRÍTICO: Folha noticiosa/ Orgam litterario e noticioso (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português - Sim 
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Disponibilidade 1885 - setembro/ outubro 

 

350) O CRIVO (1977- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - Diversos nº 96 Português - 
Sim 
(não 

autorizado) 

Disponibilidade 1977 

 

351) CRUZEIRO. Joaçaba. 

Ver JORNAL CRUZEIRO DO SUL 

 

352) CRUZEIRO: Periódico incolor (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Cruzeiro do Sul 
(Joaçaba) 

Semanal Diversos nº 82 Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1933 - novembro 

1934 

1935 

1936 

A partir da edição nº 27 de 1934, passa a circular com o subtítulo: 

periódico independente 
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353) CRUZEIRO DO SUL: Orgam hebdomadário (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 89 Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1902 - janeiro 

1903 

1904 - janeiro 

1905 

 

354) O CRUZEIRO: Jornal politico, litterario e noticioso (1860- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Trissemanal - Português - Sim 

Disponibilidade 
1860 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

355) O CRUZEIRO: Órgão do Partido Cathólico (por Deus e pela Pátria)/ Órgão 

independente e noticioso (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal 
Diversos nº 41 
Diversos nº 77 

Português Rolo nº 05 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
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digitalizadas) 

Disponibilidade 

1931 - abril  

1932 - julho  

1933 - abril  

 

356) O CRUZEIRO: Órgão imparcial (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim da 

Costa da Serra 
- - Português - Sim 

Disponibilidade 1892 - dezembro 

 

357) O CRUZEIRO: Orgam independente e noticioso (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1918 - maio/ julho 

 

358) O CRUZEIRO DO SUL: Jornal d’instrucção pública, Iitterario e noticioso/ 

Jornal político, litterario e noticioso (1858- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Trissemanal 
Diversos nº 40 
Diversos nº 42 

Português Rolo nº 05 Sim 
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Disponibilidade 

1858 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1859 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1860 - janeiro/ fevereiro 

 

359) CRUZEIRO DO VALE (1990- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Gaspar Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1990 - junho 

1995 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1996 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

360) CULTURA: Jornal da Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte e 

Fundação Catarinense de Cultura (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimensal - Português - Sim 

Disponibilidade 
1988 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1990 - julho 
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1991 

  

361) CULTURA EM MOVIMENTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - novembro/ dezembro 

1999 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2000 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - junho/ julho/ agosto/ setembro 

2003 - janeiro/ fevereiro 

  

362) O CURIOSO: Cara feia não nos mete medo (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1932 - janeiro/ março 

 

363) O CURSILHO: Suplemento do Jornal Capital das Nascentes (2014- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
214 

Alfredo Wagner Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 
2014 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2015 - janeiro/ fevereiro 
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LETRA D 
 

364) DEBATE POPULAR (1980- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1980 

 

365) O DEBATE: Órgam semanal (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 06 Português - Sim 

Disponibilidade 1900 - novembro 

 

366) DEFESA (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
- - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1932 - maio 
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367) A DEFESA: Folha crítica (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - outubro 

 

368) A DEFESA: Semanário independente (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 44 Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1931 - dezembro 

1932 

 

369) DEMOCRACIA SOCIAL (1984- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1984 – fevereiro 
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370) DEMOCRATA: Folha popular, commercial e noticiosa (1889- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1889 - novembro 

 

371) O DEMOCRATA: Órgam dedicado aos interesses do sul do estado (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1931 - dezembro 

1932 - janeiro 

 

372) O DEMOCRATA: Órgam do Partido Liberal (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português Rolo nº 20 Sim 

Disponibilidade 1884 - julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

373) O DEMOCRATA: Órgam do Partido Liberal 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São Francisco 

do Sul 
Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1885 - outubro 

 

374) O DEMOCRATA (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - Diversos nº 49 Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1918 - outubro 

1919 - agosto 

1920 

1921 

 

375) O DEMOCRATA: Orgam noticioso e dos interesses da democracia 

camboriuense (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Camboriú Quinzenal Diversos nº 45 Português - Sim 

Disponibilidade 

1919 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1920 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho 
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376) O DENTE: Jornal critico e noticioso (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - agosto/ setembro 

 

377) O DESPERTADOR (1863-1885) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1863     1875 

1864     1876 

1865     1877 

1866     1878 

1867     1879 

1868     1880 

1869     1881 

1870     1882 

1871     1883 

1872     1884 

1873     1885 

1874 

 

378) O DESPORTO: Jornal desportivo imparcial (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - julho 

 

379) DESTAQUE: Informativo das atividades parlamentares do Deputado Federal 

Paulo Bornhausen (PFL/SC) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1998 - maio 

 

380) DESTAQUE REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Lourenço 

do Oeste 
Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

381) O DESTAQUE: Jornal destaque (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Sombrio Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

382) DESTERRO (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1992 - março/ maio/ agosto/ setembro 

 

383) O DESTERRENSE: Periódico da Província de Santa Catharina (1863- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 
1863 - janeiro 

1865 - maio 

 

384) O DEVER: Semanário independente (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 46 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 

1918 - agosto 

1919 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1920 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

 

385) DEZ DE MARÇO: Órgão do Partido Conservador no 2º districto (1888- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Laguna Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1888 - maio 

 

386) DIA E NOITE: pela verdade dura dos fatos que interessam ao povo (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bissemanal - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1936 - janeiro 

1937 - maio/ julho/ setembro 

1938 - novembro 

1939 - novembro 

1940 - setembro 

1941 

  

387) O DIA: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1901    1910 

1902    1911 

1903    1912 

1904    1913 
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1905    1914 

1906    1915 

1907    1916 

1908    1917 

1909    1918 

 

388) DIÁLOGO E COMPROMISSO: Boletim informativo do centro de ciências 

humanas e da educação (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2013 

 

389) O DIÁLOGO: Tudo pela democracia cultural: Quinzenal que está ao alcance 

de todos no IEE  (1966- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1966 - setembro/ novembro 

 

390) O DIÁRIO: Jornal politico e noticioso (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - Diversos nº 63 Português - Sim 
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Disponibilidade 1925 - abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

391) DIÁRIO BRUSQUENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - novembro/ dezembro 

1997 - janeiro 

1998 - abril/ julho/ agosto 

  

392) DIÁRIO CATARINENSE: Diários Associados 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

 

393) DIÁRIO CATARINENSE (Grupo RBS/NSC Comunicações) (1986- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1986/87     2000      2014 

1987/88     2001      2015 

1988          2002      2016 

1989          2003      2017 

1990          2004      2018 

1991          2005      2019* 

1992          2006       

1993          2007       

1994          2008       

1995          2009       

1996          2010       

1997          2011 

1998          2012 

1999          2013 

*A partir de outubro/2019 passa a circular como Revista DC (Semanal). 

 

394) DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimestral - Português - - 

Disponibilidade 

1971 - junho/ julho/ agosto 

1987 

1988 

 

395) DIARINHO DIÁRIO DO LITORAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Balneário 

Camboriú 
Diário - Português - - 

Disponibilidade 
2011 - junho/ setembro 

2019 - agosto 

 

396) DIÁRIO DA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE (1947- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1947 

1948 

1949 

 

397) DIÁRIO DA CIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Diário - Português - - 

Disponibilidade 1995 - maio/ junho 

  

398) DIÁRIO DA CONSTITUINTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - - 
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Disponibilidade 
1988 - novembro/ dezembro 

1989 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

399) DIÁRIO DA JUSTIÇA (1955- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1955     1971     1986     2001 

1956     1972     1987     2002 

1957     1973     1988     2003 

1958     1974     1989     2004 

1959     1975     1990     2005 

1960     1976     1991     2006 

1961     1977     1992 

1962     1978     1993 

1964     1979     1994 

1965     1980     1995 

1966     1981     1996 

1967     1982     1997 

1968     1983     1998 

1969     1984     1999 

1970     1985     2000 

 

Até 1972 - Encadernado junto com o Diário Oficial do Estado. 

A partir de 2006 passou a circular on-line. 

 

400) DIÁRIO DA MANHÃ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó Diário - Português - - 
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Disponibilidade 

1991 - março/ abril/ maio/ junho 

1992 - novembro/ dezembro 

1993 - dezembro 

1997 - maio 

1998 - julho 

1999 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2002 - abril/ outubro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março 

  

401) DIÁRIO DA MANHÃ  (1951- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1951 

1952 

1953 

1954 

  

402) DIÁRIO DA NOITE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Diário - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2004 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - outubro/ novembro 

 

403) DIÁRIO DA TARDE (1935- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1935 

1936 

1937 - julho 

1938 - abril 

1939 - julho 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 - maio 

1946 - julho 

1947 

1948 

1949    1956 

1950    1957 

1951    1958 
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1952    1959 

1953    1960 

1954    1961 

1955    1962 

 

404) DIÁRIO DE NOTÍCIAS (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Turvo Diário - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - fevereiro/ março 

2013 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

405) DIÁRIO DE RIO MAFRA (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Diário - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

406) DIÁRIO DE XANXERÊ (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xanxerê Diário - Português - - 

Disponibilidade 1996 - abril 

 

407) DIÁRIO DO ALTO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Taió Diário - Português - - 

Disponibilidade 
1996 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2013 - abril/ maio/ junho 
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408) DIÁRIO DO ESTADO: Publicação apócrifa [2018?] 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - Sim 

Disponibilidade [2018?] 

   

409) DIÁRIO DO IGUAÇU (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - dezembro 

1998 - abril 

1999 - dezembro 

2002 - maio 

2003 - setembro 

 

410) DIÁRIO DO LITORAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 

1984 

1985 

1986 
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411) DIÁRIO DO LITORAL (1979- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Diário - Português - - 

Disponibilidade 1990 

  

412) DIÁRIO DO OESTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia Diário - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - setembro/ outubro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 
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413) DIÁRIO DO PLANALTO (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Diário - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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414) DIÁRIO DO SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
1999 - fevereiro/ dezembro 

2019 - dezembro 

  

415) DIÁRIO DO VALE (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Diário - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro 

*Passou a circular com o título TRIBUNA DE SANTA CATARINA 

 

416) DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1934 - março 

1935     1963     1991 

1936     1964     1992 

1937     1965     1993 

1938     1966     1994 

1939     1967     1995 

1940     1968     1996 

1941     1969     1997 

1942     1970     1998 

1943     1971     1999 

1944     1972     2000 

1945     1973     2001 

1946     1974     2002 

1947     1975     2003 

1948     1976     2004 

1949     1977     2005 

1950     1978     2006 

1951     1979     2007 

1952     1980     2008 

1953     1981     2009 

1954     1982     2010 

1955     1983     2011 - Passa a circular em formato digital SEA-SC 

1956     1984     2012 

1957     1985     2013 

1958     1986     2014 

1959     1987     2015 

1960     1988     2016 

1961     1989     2017 (até junho) 

1962     1990 

 

417) O DIREITO (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans Semanal Diversos nº 67 Português Rolo nº 13 
Parcial 
(A BPSC 
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possui 
edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1926 - abril/ agosto 

1927 

 

418) O DIREITO: Semanário noticioso e sem ligações políticas (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - julho 

 

419) DISTRACÇÃO: Orgam litterario, satyrico e humorístico (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1892 - março/ maio/ junho 

 

420) O DOMINGO: Folha semanal de litteratura, crítica e noticias (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 
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Disponibilidade 1921 

 

421) D. QUIXOTE / O D. QUIXOTE: Tudo sabe – tudo informa e tudo publica 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - maio/ agosto 

 

422) DUALINE (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1995 - abril/ julho/ dezembro 

 

423) DUM-DUM (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1914 - novembro 
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LETRA E 
 

424) EÇA: Crítico e humorístico (1932-1932) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Edição única - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1932 - janeiro 

  

425) ECHO LAGUNENSE: Periódico imparcial, noticioso, recreativo e commercial/ 

Orgam imparcial (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 01 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 

1885 - janeiro 

1886 - junho/ outubro/ novembro 

1887 - novembro 

1888 - janeiro 

 

426) O ECHO DA SERRA: Órgão dos interesses dos municípios da serra acima 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1885 - agosto 
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427) O ECHO DA SERRA: Órgão independente 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campos Novos Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1919 - dezembro 

 

428) O ÉCO: Orgam crítico, humorístico e noticioso (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 07 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1914 - setembro 

 

429) O ECO DA FORÇA: Orgam official de publicação ocasional (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - fevereiro (manuscrito) 

 

430) EGO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2005 - março/ abril 

 

431) ELDORADO: Jornal laboratorial dos estudantes de Comunicação Social da 

Unisul - Campus Pedra Branca 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - maio 

 

432) O ELEGANTE: jornal litterario, crítico e humoristico/ Segunda phase (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 43 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1923 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ dezembro 

1925 - abril/ maio/ junho 

   

433) ELO COOPERATIVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 
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Disponibilidade 

1988 - outubro 

1989 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1990 - janeiro 

1991 - fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

434) EMCENA: Informativo do Grupo Armação (2012-2013) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 
2012 – maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2013 – janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

435) EM DEFESA DA VIDA: Informativo do movimento GBM – vozes e ação em 

defesa da vida nascente (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rancho 

Queimado 
- - Português - - 

Disponibilidade 1989 - março 
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436) EM DIA COM NELSON WEDEKIN: Órgão de divulgação do Senador Nelson 

Wedekin - Doação jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brasília - - Português - Não 

Disponibilidade 1987 - agosto 

 

437) EMERGÊNCIA: Saúde em alerta 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 98 Português - - 

Disponibilidade 
2003 - janeiro 

2005 - junho/ julho 

 

438) EM FOCO (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

439) EMPRESARIAL INFORME (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro 

  

440) A ENCRENCA: Orgam crítico - propriedade de uma sociedade anonyma 

(1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - dezembro 
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441) ENGENHO LITERATURA (1980- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Nossa Senhora 

do Desterro 

(Florianópolis) 

Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1980 - fevereiro/ março 

1981 - maio/ agosto 

1982 - agosto 

1984 - dezembro 

 

442) ENQUANTO O GARÇOM NÃO VEM 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
1994/1995 – dezembro-janeiro 

2011 

 

443) A ÉPOCA: Orgam da Federação das Associações Cathólicas (1910- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1910 

1911 
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1913 

1914 - agosto  

1915 

1916 - abril  

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

 

444) A ÉPOCA: Orgam independente e noticioso (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal 
Diversos nº 28 
Diversos nº 44 

Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1924 - agosto 

1926 

1927 - maio 

1928 - outubro 

1929 

1930 - dezembro 

1931 

1932 - A partir de 1932 subtítulo: jornal independente 

1933 

1934 

1935 

                                                                 

445) A ÉPOCA Joinville 

Ver REVISTA A ÉPOCA 
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446) A ÉPOCA: Semanário noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1910 - outubro 

1911 - agosto 

 

447) ESCOLA: Orgam quinzenal dos allunos da Escola Complementar (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
Quinzenal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1928 - agosto 

 

448) ESCOLA DE ARTES DE CHAPECÓ: Edição comemorativa dos 35 anos 

1979-2014 (2014-2014) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó Edição única - Português - - 

Disponibilidade 2014 
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449) A ESCOLA: Deus, pátria e família: órgão do Grupo Escolar Jerônimo Coelho 

(1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - Diversos nº 06 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916 - maio/ junho 

 

450) A ESCOLA: Orgam quinzenal dos alumnos do Grupo Escolar “Cruz e Souza” 

(1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Quinzenal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1919 - junho/ novembro 

  

451) O ESCOLAR:  Publicação quinzenal/ Quinzenario litterario, critico e noticioso 

(1907- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Quinzenal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 
1907 - dezembro 

1908 - novembro 
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452) O ESCOLAR: Boletim do Lyceu Infantil (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1919 - setembro 

 

453) ESCOLHA CERTA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Criciúma] - - Português - Não 

Disponibilidade 1988 - março 

 

454) O ESCOPRO: Ridendo castigat móre (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal Diversos nº 05 Português - Sim 

Disponibilidade 1906 - agosto/ novembro 

  

455) O  ESCOVADO: Órgam do Grupo Escovado (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Laguna Quinzenal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1906 - janeiro/ outubro 

 

456) O ESCRIVÃO (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português - - 

Disponibilidade 2000 - agosto 

 

457) ESCUDO: Orgam do Partido Liberal 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1886 - setembro 

 

458) O ESCUDO (1908- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 03 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1906 - janeiro/ maio/ junho/ setembro 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
252 

459) O ESCUDO: Periódico semanal (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio Semanal Diversos nº 46 Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1922 - janeiro 

1923 - outubro 

1927 - julho 

 

460) ESPAÇO ABERTO: Órgão informativo da Universidade da Região de 

Joinville 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - - 

Disponibilidade 

1992 - novembro/ dezembro 

1993 - julho/ agosto/ setembro/ dezembro 

1994 - março 

  

461) ESPAÇO CULTURAL: Informativo da Associação de Amigos da Biblioteca 

Pública Municipal Cônego João Reitz 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Sombrio - - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 
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não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
2005 

2006 - julho 

 

462) ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TIGRINHOS: Gestão 

1997/2000 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tigrinhos - - Português - - 

Disponibilidade 2000 

 

463) A ESPERANÇA: Jornal de instrucção e recreio (1867- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 46 Português 
Rolo nº 05 
Rolo nº 14 

Sim 

Disponibilidade 1867 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

 

464) A ESPERANÇA: Órgão litterario, recreativo e noticioso (1907- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 19 Português - Sim 
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Disponibilidade 1907 - outubro 

 

465) O ESPIÃO: Órgão crítico, humorístico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal - Português 
Rolo nº 13 

 
Sim 

Disponibilidade 
1919 - maio 

1921 - março 

 

466) O ESPIÃO: Jornal crítico: Segunda phase 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1917 - abril 

 

467) O ESPIÃO: Jornal crítico, humorístico e noticioso (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1909 - dezembro 
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468) O ESPIÃO: Jornal crítico, noticioso e humorístico (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1929 - abril/ maio 

 

469) O ESPIÃO: Órgão crítico, humorístico e elegante (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1932 - setembro 

 

470) O ESPIÃO: Órgão critico e litterario (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1916 - março 

 

471) ESPINHEIRA: Informativo de Domínio Público (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Pinheira 

(Palhoça) 
Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - setembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

*Passou a circular com o título JORNAL ESPINHEIRA 

1999 - junho 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro 

*Voltou a circular como o título ESPINHEIRA 

2002 - novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2006 - fevereiro/ dezembro 

2007 - julho/ agosto 

 

472) ESPORTE: Semanario illustrado (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português 
Rolo nº 15 

 
Sim 

Disponibilidade 1927 - maio/ julho 
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473) O ESPORTE (1939- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 83 Português 
- 
 

- 

Disponibilidade 1939 

 

474) O ESPORTE (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal - Português 
- 
 

- 

Disponibilidade 

2003 - junho/ setembro/ outubro/ novembro 

2004 - fevereiro/ março/ maio/ julho/ agosto/ outubro 

2005 - fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

2006 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

  

475) O ESPORTISTA (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português 
- 
 

Sim 

Disponibilidade 1988 - fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

476) O ESPORTIVO (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2014 - março 

2016 - agosto 

 

477) O ESTADO: By Monique Van Dresen 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 2018 - setembro 

 

478) O ESTADO: Jornal de maior circulação em Santa Catarina (1915-2009) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1915 até 1956 

 
1957     1966     1975     1984     1993     2002 

1958     1967     1976     1985     1994     2003 

1959     1968     1977     1986     1995     2004 

1960     1969     1978     1987     1996     2005 

1961     1970     1979     1988     1997     2006 

1962     1971     1980     1989     1998     2007 

1963     1972     1981     1990     1999     2008 

1964     1973     1982     1991     2000     2009 

1965     1974     1983     1992     2001 

 

479) O ESTADO: Órgam do Partido Republicano Federalista (1892-1902) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro/ 

Florianópolis 
Diário - Português 

- 
 

Sim 

Disponibilidade 
1892 - novembro/ dezembro 

1893 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1894 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

1896 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1897 - agosto 

1899 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1900 - novembro 

1901 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1902 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

480) ESTILO IMAGEM (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
1993 

1994 

 

481) O ESTOQUE: Jornal noticioso, litterario e crítico (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 

1909 - outubro/ dezembro 

1910 - novembro 

1911 - agosto 

 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
261 

482) A ESTRELLA: Periodico litterario, politico e noticioso (1861-1861) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 09 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 1861 

 

483) ESTUDANTE: Periodico litterario (1883-1883) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1883 - junho 

 

484) ESTUDANTE: Publicação semanal (1898- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1898 - julho 

 

485) O ESTUDANTE: [Gymnasio Catharinense] 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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[Florianópolis] - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1895 - outubro/ dezembro 

 

486) O ESTUDANTE: Litterario e humorístico (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 06 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1906 - julho/ agosto 

 

487) O ESTUDANTE: Mensário dos estudantes do Gymnasio José Brazilício e 

Instituto Commercial de Florianópolis (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1929 - agosto 

 

488) O ESTUDANTE: Orgam do Gremio Litterario Ramos Júnior (1885-1885) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 12 Sim 
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Disponibilidade 1885 - junho/ julho/ setembro/ outubro 

 

489) O ESTUDANTE: Órgão quinzenal (1907- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
- - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1907 - novembro/ dezembro 

1908 - março 

 

490) O ESTUDANTE ORLEANENSE: Órgão mensal do Grupo Escolar Costa 

Carneiro (1951- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans Mensal - Português Rolo nº 12 - 

Disponibilidade 

1951    1963 

1957    1970 

1958    1971 

1960    1973 

1961 

 

491) O ESTUDO: Órgam do Collégio Municipal da Laguna (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 19 Sim 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
264 

Disponibilidade 1903 - agosto 

 

492) ETC E TAL: O Jornal de Ensino Integral (Suplemento do Jornal Alfredo 

Wagner) (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Alfredo Wagner - - Português - Sim 

Disponibilidade 2012 

 

493) EVOLUÇÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 

Sul 
Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2002 - março/ abril/ maio/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

494) EVOLUÇÃO: Órgam dedicado a mocidade lagunense (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Quinzenal - Português Rolo nº 12 Sim 
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Disponibilidade 1901 - julho 

 

495) EVOLUÇÃO: Publicação do Club Republicano do Desterro/ Órgão do Partido 

republicano (1887- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Quinzenal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1887 - setembro 

1889 - agosto 

 

496) A EVOLUÇÃO (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1905 - dezembro 

1906 

1907 

  

497) A EVOLUÇÃO: Jornal a serviço do povo (1950- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 

1951 

1952 

1953 

 

498) O EXPOSITOR (1832- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 03 Sim 

Disponibilidade 
1832 - dezembro 

1833 - fevereiro 

 

499) EXPRESSO (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Herval D’Oeste Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2003 - julho 

2004 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

500) O EXPRESSO (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - março/ dezembro 

1996 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ dezembro 

1998 - janeiro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

2002 - novembro/ dezembro 
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2003 - maio/ julho/ setembro/ novembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

501) EXPRESSO D’OESTE: Jornal Expresso D’Oeste (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palmitos Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
269 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

Em 1996 passou a circular com o título JORNAL EXPRESSO D’OESTE 

Em 1997 voltou a circular com o título EXPRESSO D’OESTE 

  

502) O EXPRESSO GRANDE FLORIANÓPOLIS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] - - Português - - 

Disponibilidade 1989 - julho 

 

503) EXPRESSO PONTE (2008- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
2008 - novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 
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504) EXTRA VIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bianual - Português - - 

Disponibilidade 2017 
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LETRA F 
 

505) O FACÃO (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1911 - outubro 

 

506) DIE FACKEL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão Rolo nº 02 

Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1910 

1911 

  

507) FALA BERNUNÇA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - setembro/ outubro/ novembro 

1998 - março/ abril/ setembro/ outubro 

1999 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2000 - maio/ junho/ setembro/ outubro 
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2001 - março/ abril/ outubro/ novembro 

2002 - abril/ maio/ junho 

2003 - fevereiro/ março 

2004 - agosto/ setembro 

 

508) FALA BICHO: Informativo da Sociedade Amigo dos Animais 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Trimestral - Português - - 

Disponibilidade 2004 - março 

 

509) FALA CAMPECHE (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - março/ maio/ julho/ agosto 

1999 - agosto 

 

510) FALA ETF/SC: Jornal da Escola Técnica Federal de SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 
1998 

1999 

  

511) FALA, PMDB: Órgão oficial de divulgação do Partido Movimento Democrático 

Brasileiro/ PMDB Regional de Santa Catarina - Doação Jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] - - Português - Não 

Disponibilidade 1988 - fevereiro 

 

512) FALA REGIÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - outubro 

  

513) FALTNACHTS ZEITUNG 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1903 - fevereiro 

1904 - fevereiro 

1906 - fevereiro 
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514) FANAL: Periodico litterario, humorístico e noticioso (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
- Diversos º 06 Português - Sim 

Disponibilidade 1916 - janeiro/ fevereiro 

 

515) FAPEU: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1991 - outubro 

 

516) FAROL DA NOTÍCIA (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português - - 

Disponibilidade 1993 - maio 

 

517) A FARPA: Crítica, elegância, humorismo (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1932 - junho/ agosto 

 

518) A FARPA: Jornal humorístico (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - fevereiro 

 

519) FATO & VERSÃO: Jornal-laboratório do Curso de Comunicação Social – 

UNISUL (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Bimestral - Português - - 

Disponibilidade 

2002 - abril/ maio 

2003 - agosto/ setembro/ outubro 

2004 - março/ abril/ maio 

2005 - março/ abril 

2006 - março/ abril/ maio 

2010 - junho 

 

520) O FATO (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Catanduvas Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - novembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ abril/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2011 - setembro/ novembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ maio 

2018 – março 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

521) A FÉ: Orgam da Associação Irmão Joaquim - Protectora dos necessitados 

(1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 19 

Parcial 

(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1903 - agosto 

1904 - março 

1905 - dezembro 

1906 
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1907 - setembro 

1908 - janeiro 

1909 - setembro 

 

522) FEIRA LIVRE: Literatura, humorístico e curiosidades (Suplemento semanal 

de A Pátria) (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - julho 

 

523) O FERRÃO: Jornalzinho humorístico, crítico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1934 - março 

 

524) O FERRÃO: Orgam crítico, humorístico e noticioso (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1927 - abril/ agosto 
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525) O FERRO VELHO: Um grande jornal pra gente miúda de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Blumenau] - - Português - - 

Disponibilidade [S.d.] 

 

526) FEFTZEITUNG 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1917 - abril 

 

527) FEST-ZEITUNG 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1956 - fevereiro 

 

528) O FISCAL: Órgão independente (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Tubarão - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 
1912 - abril/ julho 

1914 - fevereiro 

  

529) O FISCAL: Semanário crítico, litterario e noticioso (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1925 - dezembro 

 

530) FIQUE ESPERTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - fevereiro/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - fevereiro/ março/ setembro/ outubro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2014 - novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

531) FIQUE POR DENTRO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Gravatal Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro 

 

532) FLAMMA VERDE: Órgão nacionalista (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - 
Diversos nº 51 
Diversos nº 75 

Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1936 

1937 - julho 

1938 - janeiro/ fevereiro 

 

533) A FLECHA: Semanário independente e noticioso (1925-1925) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Edição única - Português Rolo nº 16 Sim 
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Disponibilidade 1925 - julho 

 

534) A FLECHA: Folha carnavalesca – Órgão da Tribu Guarany. 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Número único - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1899 - fevereiro 

1906 - abril (Passa a circular com o subtítulo: Orgam da Sociedade 

Guarany) 

 

535) O FLORETE: Semanario humoristico, litterario, critico, noticioso, 

completamente imparcial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1917 - novembro 

 

536) FLORIPA MIL GRAU 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2017 - novembro 
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537) A FOLHA (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1934 - janeiro/ fevereiro 

 

538) A FOLHA (1913- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1913 - janeiro 

 

539) FOLHA (1990- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1991 

1994 - setembro/ outubro 

1996 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro (Passou a circular com o título FOLHA DA 

CIDADE) 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 
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1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro (Retornou com o título FOLHA) 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro (Retornou com o título FOLHA 

DA CIDADE) 

2002 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2003 - janeiro/ junho 

2011 

 

540) FOLHA (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2015 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

541) FOLHA ACADÊMICA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - - 

Disponibilidade 2003 - maio/ junho 

 

542) FOLHA ACADÊMICA: Orgam do Centro Acadêmico Dr. José Boiteux (1929-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 43 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 

1929 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

1930 - jan/ fev-mar/ abril-maio/ junho/ julho/ ago/ set-out/ nov 

1931 - junho / setembro / novembro 

 

543) FOLHA ACADÊMICA: Órgão dos alumnos do Instituto Polytechnico de 

Florianópolis (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal 
Diversos nº 43 

 
Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1923 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1924 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

1929 

1930 

1931 

 

544) FOLHA ACADÊMICA: Órgão oficial do Centro Acadêmico Xl de Fevereiro da 

Faculdade de Direito de Santa Catarina (1943- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 61 Português - - 

Disponibilidade 

1943     1947 

1944     1948 

1945     1949 

1946     1952 

 

545) FOLHA BABITONGA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
- - Português - - 

Disponibilidade 
2017 - janeiro 

2019 - janeiro 

 

546) FOLHA CATARINENSE (1982- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Biguaçu - - Português - - 

Disponibilidade 

1982 - outubro 

1993 - março/ setembro 

1995 - setembro/ novembro 

1997 - março/ outubro/ novembro 

1999 - janeiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2003 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

547) FOLHA DA CIDADE. Caçador 

VER FOLHA. 

   

548) A FOLHA DA CIDADE (1991- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - Sim 

Disponibilidade 
1991 - novembro/ dezembro 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

549) A FOLHA DA CULTURA: Jornal da Fundação Franklin Cascaes (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
287 

Disponibilidade 

1993 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1995 -  março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

550) FOLHA DA GENTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2009 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

551) FOLHA DA JUVENTUDE: Órgão oficial da A. J. P. C. / Órgão Oficial da 

Associação da Juventude Catarinense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - Sim 

Disponibilidade 
1946 - novembro 

1947 - abril/ maio/ julho/ ago-set 

 

552) FOLHA DA LAGOA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 

1997 - fevereiro 

1998 - abril/ maio/ junho/ julho 

2017 

 

553) FOLHA DA MANHÃ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho / agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 
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554) FOLHA DA SEMANA (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - fevereiro 

2000 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ dezembro 

2001 - janeiro/ março/ abril 

  

555) FOLHA DA SEMANA (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ junho 

2005 - fevereiro 

 

556) FOLHA DE ANGELINA (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Angelina - - Português - - 

Disponibilidade 
2010 - agosto 

2011 - fevereiro/ março 
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557) FOLHA DE ARAQUARI 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araquari - - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ dezembro 

2015 - março/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2016 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2018 - março/ abril/ outubro 

2019 – janeiro/ fevereiro 

 

558) FOLHA DE BLUMENAU (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro 

2009 - julho 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 
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559) FOLHA DE COQUEIROS (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - setembro 

2001 - abril/ maio/ junho 

2002 - novembro/ dezembro 

2015 

  

560) FOLHA DE ITAIÓPOLIS (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itaiópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 
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561) FOLHA DE JARAGUÁ (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Diário - Português - - 

Disponibilidade 
2002 - junho/ julho/ agosto 

2003 - janeiro/ fevereiro 

  

562) FOLHA DE JOINVILLE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
2000 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

563) FOLHA DE JURERÊ: Informativo da Associação de Moradores de Jurerê 

internacional 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2009 - abril 

 

564) FOLHA DE RANCHO QUEIMADO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Rancho 

Queimado 
Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
2010 - agosto/ setembro/ outubro 

2011 - fevereiro/ março 

 

565) FOLHA DE SANTA CATARINA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português - - 

Disponibilidade 

2008 - novembro 

2009 - agosto 

2011 - novembro 

2012 - fevereiro 

 

566) FOLHA DE SÃO JOSÉ (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português - - 

Disponibilidade 1995 - março 

 

567) FOLHA DIÁRIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira - - Português - - 
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Disponibilidade 

2013 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

568) FOLHA DO ALTO IRANI (1982- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xanxerê Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1993 - junho/ agosto/ setembro/ outubro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

1997 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

569) FOLHA DO BAIRRO (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó Mensal - Português - - 
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Disponibilidade 

2003 - dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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570) FOLHA DO COMMERCIO (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1909 - setembro/ outubro 

1910 

1911 

1912 - maio 

1913 

1914 

1915 - janeiro 

 

571) FOLHA DO COMÉRCIO: Órgão de cooperação social (1938- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
Semanal Diversos nº 75 Português - Sim 

Disponibilidade 1938 - abril 

 

572) FOLHA DO LITORAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Camboriú 

- - Português - - 
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Disponibilidade 2019 – setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

573) FOLHA DO NORTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campo Alegre - - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - outubro 

2006 - fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

574) FOLHA DO NORTE (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal Diversos nº 27 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
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digitalizadas) 

Disponibilidade 1918 - junho 

  

575) FOLHA DO NORTE DA ILHA (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - novembro 

2001 - maio 

2005 - março/ julho 

2006 - janeiro 

  

576) FOLHA DO OESTE (1986- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Miguel do 

Oeste 
Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1993 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

577) FOLHA DO POVO: Orgam noticioso e independente (1935- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Vallões 

(Irineópolis) 
Semanal Diversos nº 28 Português - - 

Disponibilidade 
1935 

1936 

  

578) FOLHA DO POVO (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal 
Diversos nº 73 
Diversos nº 75 

Português - 
Sim 
(não 

autorizado) 

Disponibilidade 

1938 

1939 

1940 

1942 

1943 

1944 

 

579) FOLHA DO POVO: O Renovador (1992-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Santo Amaro da 

Imperatriz 
- - Português - - 

Disponibilidade 1992 

 

580) FOLHA DO SUL (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans Semanal Diversos nº 45 Português - Sim 

Disponibilidade 1930 - julho/ agosto/ setembro 

  

581) FOLHA DO SUL: Semanário de maior circulação no estado 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - agosto 

 

582) FOLHA DO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Braço do Norte Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
2001 - fevereiro/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 
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583) FOLHA DO VALE DAS TERMAS (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
- - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março (Passou a circular como “Folha O Jornal” 

2016 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

  

584) FOLHA DOS MUNICÍPIOS (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - junho/ outubro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - fevereiro/ março/ abril 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto 

2004 - janeiro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ outubro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2012 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ setembro 

2017 - março/ julho/ agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ abril/ outubro 

2019 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

585) FOLHA ESPORTIVA (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não  
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1933 - maio 

1934 

 

586) FOLHA EXTRA (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 
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587) FOLHA GUARACIABENSE (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Guaraciaba - - Português - - 

Disponibilidade 1996 - setembro/ outubro 

 

588) FOLHA LIVRE: Propriedade de uma associação (1887- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 03 Português - Sim 

Disponibilidade 1887 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

589) FOLHA NOVA: Por Deus e pela pátria (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - Diversos nº 48 
Português/ 

Alemão 
- 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1933 - abril/ novembro 

1934 

1935 

1936 

1937 
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1938 

1939 

1940 

  

590) FOLHA NOVA: Hebdomadário noticioso e independente (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1918 - junho/ setembro 

 

591) FOLHA NOVA (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário Diversos nº 47 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1926 - novembro (digitalizado) 

1927 - julho (digitalizado) 

1928 - setembro (digitalizado) 

1929 - janeiro/ setembro/ novembro (digitalizado) 

1930 
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592) FOLHA O JORNAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Braço do Norte - - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril*/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro 

*Voltou a circular como Folha do Vale. 

 

593) FOLHA REGIONAL (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2013 - abril/ maio/ junho 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

594) FOLHA REGIONAL (2001- )      

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaguaruna - - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - fevereiro/ abril/ julho 

2003 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro (Passou a denominar JORNAL FOLHA REGIONAL) 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro (Retornou com o nome FOLHA 

REGIONAL) 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

595) FOLHA REGIONAL (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Maracajá Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ agosto 

2001 - maio 

2002 - março 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

2004 - janeiro/ abril 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

596) FOLHA REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Meio Oeste] - - Português - - 

Disponibilidade 2008 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

  

597) FOLHA REGIONAL (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João 

Batista 
Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - abril 

1999 - agosto/ setembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

 

598) FOLHA ROSEA (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 07 Português - Sim 

Disponibilidade 1915 - novembro/ dezembro 

 

599) FOLHA RURAL: Suplemento especial do Jornal Folha do Oeste 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[São Miguel do 
Oeste] 

- - Português - - 

Disponibilidade 2000 - julho 

 

600) A FOLHA SEMANAL: Jornal  independente (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - junho 
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601) FOLHA SETE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Seara Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - março/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

1999 - janeiro/ fevereiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2002 - janeiro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ maio/ dezembro 

2009 - janeiro/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

602) FOMENTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia Bimestral - Português - - 

Disponibilidade 1991 

 

603) A FONTE: Orgulho de ser 100% Regional (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Saudades Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2009 - maio/ junho/ julho 

2010 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

 

604) A FONTE CATARINENSE: Grande Florianópolis 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - janeiro/ março/ agosto 

2010 - janeiro 

2011 - janeiro/ agosto 

 

605) A FONTE: Nascente Transparente da Informação 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
2005 - agosto/ setembro 

2008 - abril 

 

606) FORÇA D’OESTE (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - maio/ junho/ julho/ agosto 

1998 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

607) A FORMIGA: Orgam noticioso (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Dominical - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - maio 

 

608) FORMIGUEIRO: Órgão Oficial do PMDB - Doação Jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Criciúma - - Português - Não 

Disponibilidade 1982 - março 

 

609) FÓRUM DE LUTAS  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2014 

  

610) FÓRUM DOS SERVIDORES: Informativo do Fórum dos Servidores 

Unificados (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2005 - março/ agosto 

 

611) FRAY NEWS (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Fraiburgo Quinzenal - Português - - 
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Disponibilidade 

2004 - setembro/ outubro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

 

612) DIE FRÖHLICHE STUNDE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 
1920 - abril 

1956 - abril 

 

613) O FUTURO: Orgam republicano (1891- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Alemão Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1891 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1892 - março/ abril 

1894 - maio/ junho 

1895 - março/ abril/ agosto/ setembro 

1896 - outubro 

1898 - agosto 

1899 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1900 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 
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614) FUTURISTA: Semanário crítico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Alemão Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1927 - janeiro 
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LETRA G 
   
615) GALERA DA ILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1983 - abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ dezembro 

 

616) O GAROTO: Jornal crítico, humorístico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 
1920 - outubro 

1921 - março / agosto 

 

617) O GASPARENSE: Orgam independente e noticioso (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Gaspar - 
Diversos nº 30 

 
Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1923 - dezembro 

1929 
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1930 

 

618) O GATO: Jornal Iitterario, critico, noticioso e commercial (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 06 Português - Sim 

Disponibilidade 1899 - outubro/ novembro 

 

619) GAZETA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - março/ outubro 

  

620) GAZETA (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Fraiburgo Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 
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621) GAZETA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pomerode Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2010 - maio/ junho 

 

622) A GAZETA (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal 
- 
 

Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

(não 
autorizado) 

Disponibilidade 
1930 - dezembro/ janeiro 

1931 

 

623) A GAZETA (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bissemanal 
Diversos nº 70 

 
Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 1934 

  

624) A GAZETA (1972- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2008 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

625) A GAZETA (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 
Sul 

Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ novembro 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

1999 - outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 
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2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro 

  

626) A GAZETA (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - outubro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ dezembro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - abril/ maio 

 

627) A GAZETA: A voz do povo (1933-1987) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Diário 
- 
 

Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1934 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1935 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1936 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1937 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1938 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1939 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1940    1949    1958    1967    1976    1985 

1941    1950    1959    1968    1977    1986 

1942    1951    1960    1969    1978    1987 

1943    1952    1961    1970    1979 

1944    1953    1962    1971    1980 

1945    1954    1963    1972    1981 

1946    1955    1964    1973    1982 

1947    1956    1965    1974    1983 

1948    1957    1966    1975    1984 

 

628) A GAZETA: Orgam noticioso (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Quinzenal - Português Rolo nº 10 - 
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Disponibilidade 
1915 

1916 

 

629) GAZETA BLUMENAUENSE:  Órgão em prol dos interesses econômicos do 

município de Blumenau (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal 
Diversos nº 13 
Diversos nº 49 

 
Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1917 - novembro 

1918 

1919 

 

630) GAZETA BRUSQUENSE: Órgão em prol dos interesses do município de 

Brusque 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal 
Diversos nº 30 

 
Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1912 

1914 - outubro 

1918 - agosto 

1924 - agosto/ setembro - Passa a circular com o subtítulo: órgão 

independente e noticioso. 
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1926 - maio 

1927 - junho 

 

631) GAZETA CATARINENSE  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Miguel do 
Oeste 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2009 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro*/ abril/ junho (*Passou a circular como GAZETA) 
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632) A GAZETA CATARINENSE (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - agosto 

2007 - novembro 

2008 - março/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ março/ maio/ dezembro 

2012 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

633) GAZETA CATHARINENSE (1908- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário 
- 
 

Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1908 - janeiro/ dezembro 

1909 

1910 - outubro 

  

634) GAZETA DA OCUPAÇÃO AMARILDO (2014- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2014 - fevereiro 

  

635) GAZETA DAS PRAIAS (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2009 - maio/ junho/ julho/ novembro/ dezembro 

2010 - agosto/ setembro 

2015 - julho/ agosto 
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636) GAZETA DE CHAPECÓ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó - - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ março/ abril/ maio 

 

637) GAZETA DE ITAIÓPOLIS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itaiópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1988 - outubro 

1998 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2000 - janeiro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2003 - outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - setembro 

2005 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

638) GAZETA DE ITAJAHY (1890- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1890 - outubro 

 

639) GAZETA DE ITAJAHY: Orgam noticioso (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Itajahy - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1912 - fevereiro/ março/ abril 

1914 - setembro - Passa a circular com o subtítulo: Folha popular. 

 

640) GAZETA DE JOINVILLE (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal 
Diversos nº 84 

 
Português Rolo nº 05 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1905 - maio 

1906 

1908 

1909 

1910 

1912 - janeiro/ abril 

 

641) GAZETA DE JOINVILLE: Orgam dos interesses agrícolas, mercantis e 

industriaes desta Província e especialmente da Comarca de S. Francisco (1877- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1877    1882    1906 

1878    1883    1907 

1879    1891    1908 
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1880    1893 

1881    1905 

 

642) GAZETA DE JOINVILLE: Informando com isenção 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 2006 – setembro-outubro 

 

643) GAZETA DE LAGES: Órgão republicano (1895- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 02 Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1895 - agosto 

 

644) GAZETA DE RIOMAFRA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra - - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - março/ setembro/ outubro/ dezembro 

1998 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2000 - janeiro/ abril/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ agosto/ setembro/ outubro/ 
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novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

645) GAZETA DE VALLÕES: Orgam noticioso: dedicado aos interesses do 

município (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Vallões 
(Irineópolis) 

- - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1919 - janeiro 

 

646) GAZETA DO ALTO VALE (1990- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Taió Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
1993 

1994 

 

647) GAZETA DO ARROIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário Arroio 
do Silva 

- - Português - - 

Disponibilidade 
2010 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

648) GAZETA DO COMMERCIO: Orgam noticioso (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916 - abril 

 

649) GAZETA DO COMMERCIO: Publicação semanal (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 
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Disponibilidade 1916 - junho 

 

650) GAZETA DO ITAPERIÚ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João do 
Itaperiú 

- - Português - - 

Disponibilidade 2015 - junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

651) GAZETA DO ITAJAHY: Publicação hebdomadária aos leitores de Itajahy, 

Blumenau, Brusque (1892-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy/ 
Blumenau/ 
Brusque 

Semanal Diversos nº 02 
Português/ 

Alemão 
- Sim 

Disponibilidade 1892 - outubro/ novembro/ dezembro 

 

652) GAZETA DO NATAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Anual - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 
1921 - dezembro 

1922 - dezembro 
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653) GAZETA DO POVO: Semanário da vida do sul do Estado (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal 
Diversos nº 31 

 
Português - - 

Disponibilidade 1936 

 

654) GAZETA DO SUL (1890- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Diário 
- 
 

Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1890 

1891 - maio/ outubro 

  

655) GAZETA DO SUL: Semanário popular, independente (1910- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal 
Diversos nº 21 

 
Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 1913 - janeiro/ abril 

 

656) A GAZETA DO VALE (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio dos Cedros Quinzenal 
- 
 

Português - - 

Disponibilidade 

1997 - dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - junho 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

novembro/ dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - abril 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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657) GAZETA DOS EDITAIS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - - 

Disponibilidade 2017 - janeiro 

 

658) GAZETA HOSPITALAR: Hospital Santa Isabel: Sociedade Divina 

Providência 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - junho 

 

659) GAZETA JOAQUINENSE: Órgão republicano (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 

1906 - fevereiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1907 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1908 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

1909 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1911 - outubro 
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660) GAZETA LAGUNENSE (1893- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 03 Português - Sim 

Disponibilidade 1893 - setembro/ outubro/ novembro 

 

661) GAZETA LAGUNENSE (1991- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
1991 - agosto/ outubro 

1992 - fevereiro/ maio/ junho/ julho 

 

662) GAZETA LITORÂNEA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] - - Português - - 

Disponibilidade 2005 - julho 

 

663) GAZETA NUPCIAL ver HOCHZEITS ZEITUNG 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Blumenau - - 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1957 - outubro 

 

664) GAZETA OESTE: Editora Gazeta Oeste Ltda. (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Seara Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2008 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2015 - março/ abril/ julho/ setembro 

  

665) GAZETA OFFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 01 Português - Sim 
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Disponibilidade 1905 - fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

666) GAZETA ORLEANENSE: Orgam independente (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans Semanal 
- 
 

Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1915 - fevereiro 

1916 

1917 

1918 

 

667) GAZETA POPULAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Guaraciaba Semanal - Português - - 

Disponibilidade 2003 - março/ abril/ maio 

 

668) GAZETA POPULAR (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Lages Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - maio/ junho/ julho/ agosto 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março 

  

669) GAZETA POPULAR: Orgam semanário, noticioso e independente (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal 
Diversos nº 50 

 
Português Rolo nº 15 

Parcial  
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1926 - junho  

1927 - julho/ agosto  

1928 - maio  

1929 - janeiro  

 

670) GAZETA REGIONAL (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Turvo Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - novembro/ dezembro 

1997 - janeiro 

2000 - março/ junho/ agosto/ setembro 
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671) GAZETA REGIONAL (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xanxerê Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - maio 

2002 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 
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672) A GAZETA REGIONAL (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro 

 

673) GAZETA SERRANA (2005- )  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2009 - abril/ maio/ junho 

2011 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

  

674) GAZETA SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador - - Português - - 
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Disponibilidade 

1998 - abril 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2001 - maio/ outubro 

 

675) A GAZETA TRESBARRENSE (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Três Barras - - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ maio/ junho 

2007 - março 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ setembro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2010 - maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

2016 - novembro 

2017 - fevereiro/ junho/ julho 

 

676) GAZETILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 
1952 

1953 

 

677) GERAÇÃO 3 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Bimestral - Português - - 

Disponibilidade 2001 - abril/ maio/ junho 

 

678) GERALDO E IVENS: Prefeito e Vice- Prefeito de Antônio Carlos: Frente 

Popular Democrática - PMDB/ PSDB/ PFL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Antônio Carlos - - Português - - 

Disponibilidade [S.d.] 

 

679) GESTÃO EM FOCO: Informativo da Secretaria de Estado da Administração 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 
2001 – abril/ agosto 

2002 – janeiro 

 

680) GILVAZ (1889- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1889 - setembro 

 

681) O GLOBO: Periódico noticioso e commercial (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português Rolo nº 20 Sim 

Disponibilidade 1884 - março/ abril/ maio/ junho 

 

682) GOLDENEN HOCHZEIT 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1956 - março 
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683) O GOVERNO PERTO DE VOCÊ: Descentralização do Governo: 

Desenvolvimento Regional (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] - - Português - - 

Disponibilidade 2004 - março 

 

684) O GRANDE JORNAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ dezembro 

 

685) GRÊMIO TRÊS DE MAIO (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - Diversos nº 05 Português Rolo nº 08 Sim 
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Disponibilidade 1902 - outubro/ novembro 

 

686) GRIFO: Caderno Cultural da Casa Vermelha 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2014 - outubro/ novembro/ dezembro 

 

687) O GUARANY (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xaxim Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - setembro 

1995 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 
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688) GUIA DO COMÉRCIO (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

689) DIE GRÜNE HOCHZEITS POST (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1929 - junho 

1934 - setembro 

1940 - outubro 

 

690) DIE GURKE (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indayal Anual - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1932 - janeiro 

1934 - janeiro 

1935 - janeiro 
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691) O GYMNASIANO: Órgão do Centro Gymnasial (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1932 - abril 
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LETRA H 
 

692) DER HANSABOTE (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1904 - novembro/ dezembro 

1905 - outubro/ novembro/ dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ 

julho/ agosto/ setembro 

1906 - dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro 

1907 - novembro/ dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ 

agosto/ setembro 

1908 - outubro/ novembro/ dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ 

julho/ agosto/ setembro 

1909 - outubro/ novembro/ dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ 

julho/ agosto/ setembro 

1910 - outubro/ novembro/ dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ 

julho/ agosto/ setembro 

1911 - outubro/ novembro/ dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ 

julho/ agosto/ setembro 

1912 - outubro/ novembro/ dezembro/ janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ 

julho/ agosto/ setembro 

1913 - janeiro/ fev/mar / abril/ julho/ agosto/ setembro 

 

693) HIRAM: Órgão da Aug. Resp. Loja Regeneração Catharinense (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português Rolo nº 16 Sim 
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Disponibilidade 

1900 - agosto 

1901 - janeiro - Passou a circular com o subtítulo: Órgão de propaganda 

maçônica. 

 

694) HOCHZEITS-GEDENKBLATT (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão - Sim 

Disponibilidade 1914 - abril 

 

695) HOCHZEITS KLADDERADATSCH 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1909 - novembro 

1949 - março 

1957 - julho 

 

696) HOCHZEITS KLATSCH 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1951 - dezembro 
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697) HOCHZEITS ZEITUNG (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - 
Diversos nº 13 
Diversos nº 14 

Alemão - 

Parcial 
(A BPSC possui 

edições em 
papel ainda não 

digitalizadas) 

Disponibilidade 

1915 - maio 

1919 - setembro 

1924 - julho 

1925 - agosto 

1926 - março 

1927 - março/ julho/ setembro 

1929 - maio/ agosto 

1931 - abril/ junho 

1934 - maio/ outubro 

1935 - setembro 

1936 - maio 

1940 - maio 

1941 - agosto 

1947 - maio 

1948 - outubro 

1949 - julho 

1950 - setembro 

1952 - julho 

1954 - junho 

1955 - março/ novembro 

1956 - agosto/ dezembro 

1957 - março/ outubro (Gazeta Nupcial) 

1961 - maio 

1969 - julho 
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698) HOCHZEITSFEIER 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1956 - abril 

 

699) HOCHEZEITSKUCHEN 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1951 - abril 

 

700) HOJE: Informação com responsabilidade (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans - - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro* 

*Passou a circular com o título JORNAL HOJE. 

2010 - janeiro/ março 

2015 - outubro/ novembro 

2016 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

  

701) HOJE UM JORNAL DE FATO (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - - Português - - 

Disponibilidade 
2009 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

  

702) A HORA (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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[S.l.] - 

Encadernado 

junto com  

KOSMOS 

Português - Sim 

Disponibilidade 1918 - maio (manuscrito) 

  

703) A HORA (1993- )                                       

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 
1993 - março/ abril/ julho/ agosto 

1995 - outubro 

 

704) A HORA ILUSTRADA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1995 - dezembro 

 

705) HORA DA MULHER (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 
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Disponibilidade 2013 - outubro/ novembro 

 

706) HORA DA QUALIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1998 - janeiro 

 

707) HORA DE SANTA CATARINA (2012-2019) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - agosto 

2013 - abril/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro* 

 

*Deixou de ser publicado 
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708) HUMORISTIKA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão Rolo nº 20 Sim 

Disponibilidade 

1923 - setembro/ novembro/ dezembro 

Ano III 

Ano IV 

Ano V 

Ano VI 

Ano VII 
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LETRA I 
 

709) I.C.F.: Mensário dos estudantes do Instituto Commercial e orgam da 

mocidade do commercio de Florianópolis (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1927 - setembro/ outubro 

 

710) A IDEA: Orgam da mocidade lagunense (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1905 - dezembro 

 

711) A IDÉA: Periódico neutro (1886- )           

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Mensal Diversos nº 31 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1886 - fevereiro/ março/ maio/ julho/ agosto 
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712) A IDEIA: Orgam litterario e noticioso (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 31 Português Rolo nº 31 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1899 *A partir da edição nº 05/1899 subtítulo: orgam litterario. 

*A partir da edição nº 17/1899 subtítulo: orgam semanal. 

1900 *A partir da edição nº 10/1900 subtítulo: pelo ideal. 

 

713) IDEIAS: Informativo da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do 

Brasil – ADVB/Santa Catarina (1991- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
1991 - novembro 

1992 - fevereiro/ agosto 

 

714) O IDÉAL: Orgam litterario (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 01 Português - Sim 

Disponibilidade 
1906 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 
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715) O IDEAL: Órgão humorístico e litterario: propriedade de um grêmio idealista 

(1913- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1913 - março 

 

716) O IDEALISTA: Órgão oficial do Grêmio Cultural “Profª Antonieta de Barros”, 

Instituto de Educação de Florianópolis (1945-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 61 Português - - 

Disponibilidade 

1945 

1946 

1947 

 

717) O IGUAÇÚ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó - - Português - - 

Disponibilidade 
1995 - junho/ julho 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 
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718) ILHA: Mensário de divulgação cultural e arte (1965- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - 
Sim 
(não 

autorizado) 

Disponibilidade 
1965 

1966 

 

719) ILHA CAPITAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - outubro 

2008 - outubro/ novembro/ dezembro* 

*Passou a circular com o título JORNAL ILHA CAPITAL. 

2009 - março/ maio/ julho/ agosto 

2010 - setembro/ outubro/ novembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ dezembro 

 

720) ILHA VERDE: Revista mensal, política, literária e de propaganda do Estado 

de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - 

Sim 
(Sessão 

Boletins e 
Revistas) 

Disponibilidade 1930 - julho/ agosto 

 

721) O ILHÉU 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
1979 - setembro/ dezembro 

1980 

 

722) IMARUÍ NEWS (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imaruí Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 1996 - novembro/ dezembro 

 

723) IMBITUBA (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Semanal 
- 
 

Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
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papel ainda 
não 

digitalizadas) 
(não 

autorizado) 

Disponibilidade 

1924    1928 

1925    1929 

1926    1930 

1927 

 

724) IMBITUBA NEWS (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

725) IMMIGRANT 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 15 Sim 
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Disponibilidade 1891 - março 

 

726) IMMIGRANT: Wochenblatt (1883- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1883 - abril 

  

727) IMPACTO SANTA CATARINA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S. l] - - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - novembro/ dezembro 

2008 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

728) O IMPARCIAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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729) O IMPARCIAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba - - Português - - 

Disponibilidade 

1981 

1983 

1984 

1985 

 

730) O IMPARCIAL: Hebdomadário noticioso, recreativo e commercial; a força de 

vontade suppre a fraqueza do saber (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 17 Português Rolo nº 18 Sim 

Disponibilidade 
1902 - maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1903 - maio 

 

731) O IMPARCIAL: Jornal independente (1952- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó - - Português - - 

Disponibilidade 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 
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1959 

  

732) O IMPARCIAL: Orgam popular hebdomadário (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 17 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 

1901 - maio/ outubro 

1902 - março/ abril/ junho/ dezembro 

1903 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro/ janeiro/ março 

1904 - dezembro 

1907 - fevereiro 

*A partir de 1907 subtítulo: orgam popular e independente 

 

733) O IMPARCIAL: Órgão independente (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 17 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 

1915 - dezembro 

1916 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

*A partir de 02.07.1916 subtítulo: semanario independente 

 

734) O IMPARCIAL: Órgão semanal para os interesses do município (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Semanal Diversos nº 27 Português Rolo nº 18 
Parcial 
(A BPSC 
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possui 
edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1915 - novembro 

1916 

 

735) O IMPARCIAL: Semanário noticioso e independente (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 74 Português - - 

Disponibilidade 
1926 

1927 

 

736) A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE EDUCAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Três Barras - - Português - - 

Disponibilidade 2011 

 

737) IMPRENSA: Jornal noticioso (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans/ 
Tubarão 

Semanal 
Diversos nº 46 

 
Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 
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edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

(não 
autorizado) 

Disponibilidade 

1919 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1920 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1921 

1922 

1923 

*A partir da edição nº 70 subtítulo: órgão popular. 

*A partir da edição nº 94 subtítulo: órgão popular – semanário 

independente e noticioso. 

*A partir da edição nº 01/1926 circula com o título A Imprensa. 

*A partir de 03/03/1926, tem início a 2ª fase. 

*A partir da edição nº 46 passa a ser editado no município de Tubarão. 

 

 

738) A IMPRENSA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português - Sim 

Disponibilidade 1924 - julho 

 

739) A IMPRENSA: Hebdomadário dedicado aos interesses do município, do 

Estado e do Brasil (1939- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Caçador Semanal 
- 
 

Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1939 - março 

1940     1948 

1941     1949 

1942     1950 

1943     1951 

1944     1952 

1945     1953 

1946     1954 

1947     1955 

  

740) A IMPRENSA: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal Diversos nº 57 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1920 - novembro 

1924 - outubro 

1926 - março/ abril/ outubro 

1927 

1928 

1929 

1930 
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741) A IMPRENSA: Semanário independente e noticioso (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1934     1941     1948     1955 

1935     1942     1949     1956 

1936     1943     1950     1957 

1937     1944     1951     1958 

1938     1945     1952     1959 

1939     1946     1953 

1940     1947     1954 

  

742) A IMPRENSA CATHARINENSE (1888-1888) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Edição única - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1888 - agosto 

 

743) IMPRENSA CATARINENSE (1967- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1988 - abril/ novembro/ dezembro 

1989 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1990 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

744) IMPRENSA NOVA (1967- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1967 

1968 

1969 

 

745) IMPRENSA OFFICIAL DE SANTA CATHARINA (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1919 - outubro 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 - outubro 
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746) IMPRENSA DO POVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pinhalzinho Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ outubro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

747) IMPRESSO DO VALE (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá - - Português - - 
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Disponibilidade 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

748) O INDEPENDENTE (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1917 - maio 

 

749) O INDEPENDENTE (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - - 

Disponibilidade 1934 

 

750) O INDEPENDENTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1920 - junho 

1921 - janeiro 
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751) O INDEPENDENTE: Jornal da Comarca de Biguaçu e Região 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguaçu - - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - julho/ setembro/ outubro/ novembro 

 

752) O INDEPENDENTE: Jornal noticioso, neutro-político e cryterioso (1886- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - Diversos nº 87 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 

1886 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1887 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1888 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1889 - novembro 

A partir da edição nº 31 de 1887 subtítulo: orgam democrata. 

 

753) O INDEPENDENTE: Hebdomadário (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 87 Português Rolo nº 12 Sim 
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Disponibilidade 1917 - agosto/ setembro/ outubro 

 

754) INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Agricultura e Pecuária: Agrobusiness: Uma 

publicação da Agência de Notícias Agrobusiness LTDA. (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau/ 
Florianópolis/ 

Joinville 
- - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - julho 

1997 - junho/ dezembro 

1998 - julho 

 

755) INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Diário político, econômico (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau/ 
Florianópolis/ 

Joinville 
Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1995 + Ed. Especial (Julho) 

1996 

1997 

1998 

  

756) A INFÂNCIA: Folha humorística, literária, noticiosa e de caricaturas (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimensal - Português Rolo nº 02 Sim 
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Disponibilidade 1901 - julho 

 

757) INFORMA NEGÓCIOS  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

758) INFORMAÇÃO                                          

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 
Sul 

- - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - março 

2005 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

759) INFORMAÇÃO COMMERCIAL (1935- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1935 

A partir de agosto de 1935 circula com o título CIDADE DE 

FLORIANÓPOLIS 

 

760) INFORMAÇÃO NEGÓCIO (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

761) INFORMATIVO AABPESC:  Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do 

Estado de SC (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2003 - novembro/ dezembro 

  

762) INFORMATIVO ACIBIG: Associação Comercial e Industrial de Biguaçu 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguaçu - - Português - - 

Disponibilidade 
1992 

1996 - maio 
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763) INFORMATIVO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BLUMENAU: Jornal do 

Governo Popular 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - maio 

 

764) INFORMATIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LAGES 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - - 

Disponibilidade 1999 

 

765) INFORMATIVO AGESC: órgão de divulgação da Associação Profissional dos 

Geólogos do Estado de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - - 

Disponibilidade [S.d.] - dezembro 
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766) INFORMATIVO AGROPECUÁRIO DE ITAPIRANGA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga - - Português - - 

Disponibilidade 1983 - março 

 

767) INFORMATIVO AMOREG: Promovendo a justiça 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - - 

Disponibilidade Sem data 

 

768) INFORMATIVO ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BRUSQUE: Brusque em Notícias 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque - - Português - - 

Disponibilidade 1990 

 

769) INFORMATIVO BAÍA SUL HOSPITAL  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2009 – janeiro-fevereiro-março/ outubro 

 

770) INFORMATIVO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E ESCOLAR 

“SILVEIRA JR” (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Trimestral - Português - - 

Disponibilidade 2003 

 

771) INFORMATIVO CCIH: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: Hospital 

Santa Izabel: Sociedade Divina Providência 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - junho 

 

772) INFORMATIVO CHAPECÓ (1982- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó - - Português - Sim 
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Disponibilidade 

1989 - março/ abril 

1991 - maio/ junho 

1992 - janeiro/ fevereiro 

 

773) INFORMATIVO COLÉGIO SÃO LUIZ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - - Português - - 

Disponibilidade 1996 - novembro/ dezembro 

 

774) INFORMATIVO COOPER SÃO MIGUEL (1985- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Miguel do 
Oeste 

- - Português - - 

Disponibilidade 1988 

 

775) INFORMATIVO CRB14/ACB: Órgão de divulgação do Conselho Regional de 

Biblioteconomia 14ª Região e Associação Catarinense de Bibliotecários 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
1999 - abril-junho 

2000 
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776) INFORMATIVO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - - 

Disponibilidade 1999 

 

777) INFORMATIVO DA FAMÍLIA DE LUCA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Semestral - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - maio 

2014 - junho/ novembro 

2015 - junho/ novembro 

2016 – junho/ dezembro 

2017 - novembro 

2018 - junho/ dezembro 

 

778) INFORMATIVO DA IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO (2015- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2017 
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779) INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga - - Português - - 

Disponibilidade 2000 

 

780) INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU: Blumenau 

urgente 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 
1989 

1990 

 

781) INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga - - Português - - 

Disponibilidade 1991 

 

782) INFORMATIVO DER 75: DER/SC Gente por estradas p/ Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1976 – junho/ agosto* 

*Passa a se chamar JORNAL DO DER 

 

783) INFORMATIVO DO CLUBE DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JARAGUÁ DO 

SUL: O Lojista (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do sul Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 1994 - janeiro 

 

784) INFORMATIVO DO CONSUMIDOR: SAMAE líquido e certo 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1990 

 

785) INFORMATIVO DO SINTESPE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 

1992 - julho 

1993 - maio/ junho/ agosto/ novembro/ dezembro 

1994 - setembro 

2006 - setembro 

2007 - julho/ agosto 

2012 - dezembro 

2013 - março 

 

786) INFORMATIVO - EDA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
1997 - fevereiro/ março/ abril/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1998 - fevereiro/ março/ abril 

 

787) INFORMATIVO EX-COMBATENTE (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - abril 

2002 

2007 - novembro/ dezembro 

 

788) INFORMATIVO FCEE: Fundação Catarinense de Educação Especial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São José - - Português - - 

Disponibilidade 2016 - junho/ julho 

 

789) INFORMATIVO FECAM: Federação Catarinense de Municípios – Filiada à 

Confederação Nacional dos Municípios 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2001 - novembro 

 

790) INFORMATIVO HISTÓRICO DE CUNHATAÍ - SC: 1ª parte 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - - 

Disponibilidade [S.d.] 

 

791) INFORMATIVO INTEGRAÇÃO: Órgão Informativo da Associação de Pais e 

Professores do Colégio de Aplicação da UFSC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 2016 - dezembro 

 

792) INFORMATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JOAÇABA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - - 

Disponibilidade 1989 

 

793) INFORMATIVO MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Águas Mornas - - Português - - 

Disponibilidade 1993 

 

794) INFORMATIVO NOVO CICLO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - - 

Disponibilidade 2009 - janeiro 
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795) INFORMATIVO NOSSO LAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[São José] - - Português - - 

Disponibilidade 2014 - julho 

 

796) INFORMATIVO NÚCLEO DE ESTUDOS CATARINENSES (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1988 

 

797) INFORMATIVO POPULAR (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Pedro de 
Alcântara 

- - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - dezembro 

1999 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2003 - abril/ setembro/ dezembro 
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2004 - abril/ julho 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

798) INFORMATIVO PRO-CANTO: Órgão do Procanto: Programa de Apoio ao 

Canto em SC (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1988 - dezembro 

1995    1999 

1996    2000 

1997    2001 

1998 

 

799) INFORMATIVO PROJETO MICROBACIAS: Edição Especial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1995 

 

800) INFORMATIVO PUBLICITÁRIO : Tubarão 130 anos 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português - - 
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Disponibilidade 2000 - maio 

 

801) INFORMATIVO REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João do 
Sul 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

802) INFORMATIVO SCHULER: Veículo de Comunicação e Integração do Colégio 

Estadual Prof. Pe. Schuler (1984- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Cocal do Sul - - Português - Sim 

Disponibilidade 1984 
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803) INFORMATIVO SINE-SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1998 - setembro 

  

804) INFORMATIVO SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1988 - setembro 

  

805) INFORMATIVO TRIMESTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ-SC: Isto é São José 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português - - 

Disponibilidade 
1998 - dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro 

 

806) INFORME. Caçador. 

Ver INFORME EMPRESARIAL. 
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807) INFORME (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

2014 - setembro 

2017 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2018 – outubro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

808) INFORME BELA VISTENSE (2008- )             

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Bela Vista 
(São José) 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2008 - dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

  

809) INFORME CELULAR: Boletim informativo sobre telefonia celular Telesc 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1995 - julho/ agosto/ setembro 

 

810) INFORME COMERCIAL: Especial Agro 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] - - Português - - 

Disponibilidade 2012 

 

811) INFORME COMERCIAL: Maçã brasileira 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - - 

Disponibilidade 2003 - abril 

 

812) INFORME DIÁRIO REGIONAL. Caçador. 

Ver INFORME EMPRESARIAL. 

 

813) INFORME O DIÁRIO DO CONTESTADO. Caçador. 

Ver INFORME EMPRESARIAL. 

  

814) INFORME EMPRESARIAL                   

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Caçador - - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro*/ dezembro 

*Passou a circular com o título INFORME 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro*/ dezembro 

*Passou para INFORME O DIÁRIO DO CONTESTADO 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro* 

*Passou para INFORME O DIÁRIO REGIONAL 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro*/ novembro/ dezembro 

*Passou a circular com o título INFORME DIÁRIO REGIONAL 

2012 - outubro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - julho*/ agosto/ setembro/ outubro 

*Passou a circular como INFORME 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

815) INFORME ESPECIAL: Informativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2001 - junho 
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816) INFORME-SE: Informativo de Centro Tecnológico da Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimestral - Português - - 

Disponibilidade 
1993 - julho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - abril/ maio/ junho/ julho 

 

817) INTEGRAÇÃO: Informativo da Sociedade Amigos dos Animais 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Correia Pinto Semanal - Português - - 

Disponibilidade 2003 - março 

 

818) INTEGRANDO: Irmandade do Divino Espírito Santo 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
2000 - setembro 

2001 - julho/ agosto 
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819) INTEGRANDO: Para Deputado Estadual/ PCB: Boletim Informativo 

Candidato Sérgio Grando - Doação Jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1986 - outubro 

 

820) O INTRANSIGENTE: Órgão do Partido Republicano Catharinense em 

Camboriú (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Camboriú Quinzenal 
Diversos nº 22 
Diversos nº 59 

Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 

1917 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

1918 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1919 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1920 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1921 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1922 - janeiro 

 

821) A INSTRUCÇÃO: Orgam litterario e humorístico (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São Francisco 
do Sul 

Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 
1905 - outubro 

1906 - março 

 

822) IOMERÊ: Boletim Oficial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Iomerê - - Português - - 

Disponibilidade 1998 - outubro 

 

823) IPIRANGA (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - março/ maio/ julho 

 

824) IPIRANGA: Orgam do Centro Litterario e Dramático Sete de Setembro (1910) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 
1910 - junho 

1913 - julho *A partir de 1913 subtítulo: orgam do Centro Santa Catarina 
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825) IPREV: Informativo 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2009 

 

826) O IRIS: Jornal litterario e instructivo (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 

1924 - setembro 

1925 - janeiro 

1926 - junho 

 

827) ITAJAHY (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português 
Rolo nº 17 
Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1922 - dezembro 

1923 

1924 - agosto 

1926 
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1927 - dezembro 

1928 

1929 - agosto 

1930 - setembro 

 

828) ITAJAHY: Hebdomadário 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1925 - abril 

 

829) ITAJAHY: Litterario e noticioso (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - Diversos nº 05 Português - Sim 

Disponibilidade 1903 - janeiro 

 

830) ITAJAHY: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal Diversos nº 83 Português - - 

Disponibilidade 
1937 

1938 
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831) ITAJAHY: Periodico litterario, noticioso e commercial (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 17 Sim 

Disponibilidade 1884 - maio 

 

832) ITAJAÍ: Semanário independente e noticioso (1947- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1947 

1948 

1949 

1950 

  

833) ITAJAÍ (1954- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1954    1957 

1955    1958 

1956    1959 
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834) ITAPIRANGA: Informativo da Prefeitura Municipal: Administração 89/92 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga - - Português - - 

Disponibilidade 1991 - janeiro 

 

835) ITOUPAVA ZEITUNG (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 
1996 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 
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LETRA J 
 

836) JAMAIS SOROROCA: Órgão crítico e humorístico (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916 - agosto 

 

837) JARAGUÁ: Semanário nacionalista (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - Diversos nº 75 
Português/ 

Alemão 
- 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1834 - janeiro/ fevereiro/ julho 

 

838) JARAGUÁ ZEITUNG (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - - Português Rolo nº 19 
Sim 
(não 

autorizado) 

Disponibilidade 1919 
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839) JARAGUÁ NEWS  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

novembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

840) O JASMIM: Dedicado ao belo sexo (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 
1901 - junho/ agosto 

1902 - janeiro 
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841) JEITO CATARINENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Navegantes - - Português - - 

Disponibilidade 2013 - setembro 

 

842) JF JUDICIÁRIO FEDERAL: Boletim do Sindicato dos Trabalhadores do 

Poder Judiciário Federal de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2003 - março 

 

843) JICA: Boletim Informativo: Projeto de Pesquisa em Horticultura para 

Pequenos Produtores no Sul do Brasil 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2001 - novembro 

 

844) JOAÇABA EM NOVA DIMENSÃO: Boletim oficial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Joaçaba - - Português - - 

Disponibilidade 
1977 

1979 

 

845) JOINVILLE ESPORTIVO: Órgão semanal (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1926 - julho 

 

846) O JOINVILLENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
2006 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

847) JOINVILLENSER ZEITUNG 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão 

Rolo nº 12 
JZ - Rolos 
nº 01 e nº 

08 

Parcial 
(A BPSC possui 

edições em 
papel ainda não 

digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1895 - junho a dezembro 

1896 - janeiro a dezembro 

1897 - janeiro a dezembro - novembro 

1898 - janeiro a dezembro 

1899 - janeiro a junho 

1900 - maio a dezembro 

1901 - janeiro a dezembro 

1902 - janeiro a dezembro 

1903 - janeiro a dezembro 

1904 - janeiro a dezembro 

1905 - janeiro a dezembro 

1906 - janeiro a dezembro 

1907 - janeiro a dezembro 

1908 - janeiro a dezembro 

1909 - janeiro a dezembro 

1910 - janeiro a dezembro 

1911 - janeiro a dezembro 

1912 - janeiro a dezembro - janeiro 

1913 - janeiro a dezembro 

1914 - janeiro a dezembro 

1915 - janeiro a dezembro 

1916 - janeiro a dezembro 

1917 - janeiro a dezembro 

1918 - janeiro a dezembro 

1919 - janeiro a dezembro - setembro 

1920 - janeiro a dezembro 

1921 - janeiro a dezembro 

1922 - janeiro a dezembro 

1923 - janeiro a dezembro 

1924 - janeiro a dezembro 

1925 - janeiro a dezembro 

1926 - janeiro a dezembro 

1927 - janeiro a dezembro 

1928 - janeiro a dezembro 

1929 - janeiro a dezembro 

1930 - janeiro a dezembro 
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1931 - janeiro a dezembro 

1932 - janeiro a dezembro 

1933 - janeiro a dezembro 

1934 - janeiro a dezembro 

1935 - janeiro a dezembro 

1936 - janeiro a dezembro 

1937 - janeiro a dezembro 

1938 - janeiro a julho 

 

848) O JORNAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia - - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

849) O JORNAL (2011-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União - - Português - - 

Disponibilidade 
2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
416 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

850) JORNAL A BOLA: Regional dos Esportes  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indaial - - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - fevereiro 

1999 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - abril/ junho/ agosto/ outubro 

2001 - julho 

2003 - abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2004 - agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março 

2008 - julho 

2009 - outubro/ novembro 

2010 - janeiro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

851) JORNAL A CIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pouso Redondo - - Português - - 
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Disponibilidade 

2009 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

852) JORNAL A CIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

853) JORNAL A CIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Timbó Quinzenal - Português - - 
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Disponibilidade 

2001 - dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

dezembro 

2004 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2007 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2016 - março/ abril/ maio/ novembro/ dezembro 

2017 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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854) JORNAL A COMARCA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ituporanga - - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - junho 

1998 - junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - fevereiro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

855) JORNAL A COMUNIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ipumirim Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1991 - setembro 

1992 - março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro 

1993 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1994 - outubro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

1998 - abril/ setembro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

2004 - fevereiro/ maio/ junho/ julho/ setembro/ novembro/ dezembro 

 

856) JORNAL A FONTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Seara Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2017 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

857) JORNAL A FONTE CATARINENSE (2003-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2003 - março 

2007 - junho/ dezembro 

2008 - janeiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2013 - janeiro 

 

858) JORNAL A HORA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Luzerna Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
2011 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - julho/ agosto 

 

859) JORNAL A ILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 1988 - outubro/ novembro 

 

860) JORNAL A PALAVRA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

861) JORNAL A REALIDADE (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

862) JORNAL A REGIÃO (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

863) JORNAL A REGIÃO METROPOLITANA (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Indaial Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - dezembro 

1998 - janeiro 

2000 - fevereiro 

2001 - abril 

2003 - março/ abril/ maio/ junho 

2004 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

2008 - abril/ maio 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

864) JORNAL A SEGUNDA A2 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

dezembro 

2016 - abril 

 

865) JORNAL A SEMANA (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Capinzal Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ abril/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

866) JORNAL A SEMANA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Curitibanos Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - setembro/ outubro 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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867) JORNAL A TRIBUNA DO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Campo Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

868) JORNAL A VERDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - - Português - - 
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Disponibilidade 

2005 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

869) JORNAL A VITRINE (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul - - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - abril/ maio/ junho 

2004 - junho/ julho/ agosto 

 

870) JORNAL A VOZ DA RAZÃO (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 
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Disponibilidade 

1995 - outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

871) JORNAL A VOZ DO POVO (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Capivari de 
Baixo 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2011 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ dezembro 
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2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

872) JORNAL AGROPECUÁRIO (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1998 - março 

 

873) JORNAL ÁGUAS MORNAS (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Águas Mornas Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - maio/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2012 - maio/ junho 

 

874) JORNAL ALFREDO WAGNER (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Alfredo Wagner Quinzenal - Português - Sim 

Disponibilidade 
2010 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

novembro/ dezembro 

 

875) JORNAL ALTERNATIVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio/ Indaial Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

876) JORNAL ALTERNATIVO A VOZ DO POVO (VALE ALTERNATIVO) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau/ 
Timbó/ Indaial 

Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2015 - novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

877) JORNAL AMORIM 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Sombrio - - Português - - 

Disponibilidade 
2015 - março/ maio/ agosto/ outubro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

878) JORNAL ANITÁPOLIS (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Anitápolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - abril/ maio/ setembro/ novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2012 - maio/ junho 

2015 - junho 

 

879) JORNAL APIÚNA REGIONAL (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Apiúna Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - fevereiro/ abril/ maio/ agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 
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880) JORNAL ASAS DO CÁRCERE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 

1996 - outubro/ novembro 

1997 - março 

2005 - outubro 

 

881) JORNAL ASCURRA  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ascurra Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

882) JORNAL ASERBEM (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1988 - outubro 
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883) JORNAL ATUAÇÃO: Publicação mensal da Associação do Ministério Público 

(2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2009 

 

884) JORNAL BALNEÁRIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Penha Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 1995 - março 

 

885) JORNAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Camboriú 

- - Português - - 

Disponibilidade 1987 - junho 

 

886) JORNAL BEM CAMPEIRO (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Águas Mornas Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2010 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro 

 

887) JORNAL BOCA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Camboriú 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

888) JORNAL BRASIL SUL TURISMO (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Camboriú 

Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2005 - julho/ agosto 
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889) JORNAL BUENAS CHÊ (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

novembro/ dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

2008 - setembro/ outubro 

 

890) JORNAL CABEÇO NEGRO  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Apiúna Mensal - Português - - 
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Disponibilidade 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

891) JORNAL CAFÉ IMPRESSO (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Timbó - - Português - - 
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Disponibilidade 

2012 - outubro/ novembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

892) JORNAL CAPITAL (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1999* - junho 

2005** - março/ abril 

2006 - abril/ maio/ junho/ agosto/ novembro/ dezembro 

2007 - junho/ outubro/ novembro 

2008 - fevereiro 

 

* Começou com o título: JORNAL DA ACIF 

** Circulou como: INFORMATIVO ACIF 

 

893) JORNAL CAPITAL DAS NASCENTES (2014- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Alfredo Wagner Mensal - Português - Sim 
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Disponibilidade 

2014 - março/ abril/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro 

2016 - junho/ agosto 

 

894) JORNAL CECÍLIENSE (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santa Cecília Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - março 

 

895) JORNAL CIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
2013 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

896) JORNAL CIDADE NOTÍCIAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Ludgero - - Português - - 

Disponibilidade 
2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

897) JORNAL CIDADELA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

898) JORNAL CIDADES (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ipira/ Piratuba - - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

899) JORNAL CIRCULAÇÃO: SINTUFSC: Sindicato para Todos 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2016 - abril 

 

900) JORNAL COMUNIDADE: Informativo comunidade (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Piratuba Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro 

2007 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

901) JORNAL CONCÓRDIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia Semanal - Português - - 

Disponibilidade 1994 
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902) JORNAL CORREIO CATARINENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xaxim - - Português - - 

Disponibilidade 
1996 - abril 

1998 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

903) JORNAL CORREIO DO VALE (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Benedito Novo Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2002 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro 

 

904) JORNAL CORREIO DOS LAGOS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Anita Garibaldi Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

905) JORNAL CORREIO PALHOCENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 2002 - agosto/ setembro 
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906) JORNAL CRUZEIRO DO SUL (1952- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1983* - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1984 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1985 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1986 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1996** - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000*** - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002**** - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

*    Passou a circular com o título “CRUZEIRO DO SUL” 

**   Passou a circular com o título  “JORNAL CRUZEIRO” 

***  Passou a circular com o título “CRUZEIRO” 

**** Passou a circular com o título “JORNAL CRUZEIRO CATARINENSE” 

 

907) JORNAL CRUZEIRO DO VALE (1990- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Gaspar Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1990 - junho 

1995 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1996 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ dezembro 
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2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 
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908) JORNAL CULTURA E LAZER NA TERCEIRA IDADE: um jornal do Instituto 

Vida e Cidadania - OSCIP 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l] - - Português - - 

Disponibilidade 2009 - março 

 

909) JORNAL CUMBUCA (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2009 - junho 

  

910) JORNAL DA ACAFE (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1987 - julho/ agosto/ setembro/ novembro 

  

911) JORNAL DA ACE: Associação Catarinense de Engenheiros 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - abril 

 

912) JORNAL DA AÇORFESTA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português 
- 
 

- 

Disponibilidade 2002 - novembro 

 

913) JORNAL DA ADJORI (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1993 - julho 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2006 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

 

914) JORNAL DA AMAJME: Associação dos Magistrados das Justiças Militares 

Estaduais 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2004 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2006 - março/ abril/ maio/ junho/ novembro/ dezembro 

2008 - março/ abril/ maio/ junho 

2011 - julho/ agosto 

2012 - janeiro/ fevereiro/ novembro/ dezembro 

2013 - março/ abril/ maio/ junho 

2014 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
456 

915) JORNAL DA AMOCAN: Informativo mensal da Associação dos Moradores de 

Canasvieiras (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2005 - agosto 

  

916) JORNAL DA ARQUIDIOCESE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março 

2005 - maio 

2006 - maio/ junho/ outubro 

2007 - outubro/ novembro 

2008 - janeiro/ fevereiro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ julho 
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2012 - outubro/ novembro 

2013 - agosto/ outubro 

2018 - dezembro 

 

917) JORNAL DA ASMIR-SC: Informativo Oficial da Associação dos Militares da 

Reserva de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] - - Português - - 

Disponibilidade 2009 - outubro a dezembro 

 

918) JORNAL DA ASPPI 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1997 - abril/maio 

 

919) JORNAL DA BACIA DO CUBATÃO (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

- - Português - - 

Disponibilidade 
1993 - novembro 

1994 - fevereiro 
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920) JORNAL DA BARRA DA LAGOA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2007 - julho/ agosto 

 

921) JORNAL DA CAPACITAÇÃO (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
2001 – setembro 

2002 – fevereiro-março-abril/ agosto-setembro-outubro 

 

922) JORNAL DA CAPITAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - agosto 

2010 - junho 

2011 - abril/ setembro 

2012 

2013 - agosto 
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923) JORNAL DA CASA: O seu guia da construção (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2009 – outubro-novembro 

 

924) JORNAL DA CELESC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1998 - dezembro 

  

925) JORNAL DA CIDADE (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1988 - maio-julho 

  

926) JORNAL DA CIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Itajaí Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
2002 - julho/ agosto/ outubro/ novembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril-maio/ junho/ agosto 

 

927) JORNAL DA CIDADE (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - - 

Disponibilidade 2019 – junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

928) JORNAL DA CIDADE (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Navegantes - - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - junho-setembro/ setembro-outubro/ novembro-dezembro 

2012 - janeiro-março/ abril-junho/ julho-setembro/ outubro-dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

929) JORNAL DA CIDADE (1981- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1986 - julho 

1989 - maio 

1998 - dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - abril/ junho 

2001 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ outubro/ dezembro 

2003 - abril/ maio 

2005 - outubro/ novembro 

2006 - fevereiro-abril/ maio/ junho 

2007 - maio/ agosto/ setembro 

2009 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2010 - dezembro 

2011 - fevereiro-maio/ julho/ agosto/ outubro-novembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2015 - julho 

2018 - maio 
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930) JORNAL DA COMUNIDADE SJ: Jornal comunidade São José 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português - - 

Disponibilidade 2012 - março 

 

931) JORNAL DA COORDENAÇÃO: Jornal unificado da coordenação estadual 

dos sindicatos de trabalhadores no serviço público municipal, estadual e federal 

(1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1995 - agosto/ setembro 

 

932) JORNAL DA COSTEIRA (AMOCOP) (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1996 - novembro 

 

933) JORNALZINHO DA CRIANÇA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2015 - abril 

 

934) JORNAL DA EDUCAÇÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - julho 

2011 - junho 

2014 - abril 

2018 - novembro/ dezembro 

 

935) JORNAL DA EDUCAÇÃO (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - - 

Disponibilidade 2018 - outubro/ novembro/ dezembro 

 

936) JORNAL DA FACISC: Publicação da federação das associações comerciais 

e industriais de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1996 - dezembro 

1998 - abril-junho/ julho-setembro 

1999 - janeiro-abril/ abril-julho/ agosto-dezembro 

  

937) JORNAL DA FAED: Informativo do Centro de Ciências de Educação da 

UDESC (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 

1995 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

1996 - março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1997 - maio/ julho/ novembro 

 

938) JORNAL DA FAMÍLIA (2010-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 
Sul 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro 
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939) JORNAL DA FELIPE SCHMIDT 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
2010 - novembro 

2013 - dezembro 

 

940) JORNAL DA FEVASC: Informativo da federação dos trabalhadores vigilantes 

e empregados em empresas de segurança e vigilância, prestadores de serviço, 

asseio, conservação e de transporte de valores de SC (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1993 - agosto 

 

941) JORNAL DA FIEP (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
1992 - julho-outubro 

1993 - abril-outubro 
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942) JORNAL DA FRONTEIRA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Dionísio 
Cerqueira 

Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - setembro/ outubro 

1996 - abril-setembro/ outubro-dezembro 

1997 - janeiro-maio 

1999 - junho-novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

943) JORNAL DA FRUTA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2010 - fevereiro/ março/ abril/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

Passa a se chamar Revista da Fruta a partir de maio/2017 

 

944) JORNAL DA FURB 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1991 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1992 - fevereiro/ março/ abril/ setembro 

1993 - fevereiro/ março/ abril/ novembro/ dezembro 

1994 - fevereiro/ março-setembro/ novembro-dezembro 

1995 - março/ abril/ agosto 

1996 - fevereiro-outubro 

  

945) JORNAL DA LAGOA (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - setembro-dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro 

1999 - dezembro 

2001 - maio 

2002 - agosto/ setembro/ outubro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

2005 - outubro 

  

946) JORNAL DA LUCÍ (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
2000 - dezembro 

2001 - julho 

  

947) JORNAL DA MANHÃ (1983- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Diário - Português - - 
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Disponibilidade 
1999 - dezembro 

2003 - agosto 

 

948) JORNAL DA NOITE (1982- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1993 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro 

 

949) JORNAL DAQUI 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

2010 - janeiro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ setembro-outubro (ed. especial) 

2012 - junho/ setembro/ outubro/ novembro 

2018 - outubro (Ed. Especial) 
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950) JORNAL DA PRODUÇÃO (1976- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 93 Português - - 

Disponibilidade 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

  

951) JORNAL DA SEMANA: Orgam imparcial e noticioso (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Villa de Orleans 
(Orleans) 

Quinzenal Diversos nº 17 Português - Sim 

Disponibilidade 1918 - agosto/ setembro/ outubro 

 

952) JORNAL DA SEMANA (1949- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
1949 

1950 
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953) JORNAL DA SEMANA: Seguindo o progresso de Santa Catarina (1954- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1954 

1955 

1956 

 

954) JORNAL DA SEMANA: Politica, atualidades, artes, letras e desportos (1921-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - agosto 

 

955) JORNAL DA SEMANA (1979- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
1979 

1980 

 

956) JORNAL DA SERRA (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São Joaquim Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

957) JORNAL DA 3ª CONVENÇÃO ESTADUAL UNIMED SC  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapema - - Português - - 

Disponibilidade 2005 - maio 

 

958) JORNAL DA TRINDADE  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - novembro 

2001 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro 

2014 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
474 

959) JORNAL DA UDESC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1979 - fevereiro 

1990 - edição especial 

1996 - outubro/ dezembro 

1997 - abril/ junho/ julho/ outubro 

1998 - junho/ outubro 

1999 - maio/ julho/ setembro/ dezembro 

2000 - abril/ setembro 

2001 - outubro 

 

960) JORNAL DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - maio 

  

961) JORNAL DAS COMUNIDADES (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1989 - junho 
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962) JORNAL DAS FACULDADES ENERGIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2004 - maio/ julho 

  

963) JORNAL DE BAIRRO (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1997* 

1998* 

1999* 

2000* 

2001* 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2008 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

*Circulou com o título Jornal do Bairro Passagem (quinzenal) 
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964) JORNAL DE BARREIROS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1993 - agosto 

1999 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2001 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro 

2005 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2006 - fevereiro/ abril/ maio 

  

965) JORNAL DE BLUMENAU E REGIÃO (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - março/ maio/ agosto/ outubro/ dezembro 

2007 - fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ novembro/ dezembro 

2008 - março/ abril/ junho/ setembro 

2009 - maio/ novembro/ dezembro 

2010 - maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2017 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2019 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

 

966) JORNAL DE BOMBINHAS (Boletim Informativo) (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Bombinhas - - Português - - 

Disponibilidade 2019 - agosto 

 

967) JORNAL DE CAMBORIÚ (1982- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Camboriú 

- Diversos nº 93 Português - - 

Disponibilidade 1982 

 

968) JORNAL DE CANASVIEIRAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2015 

 

969) JORNAL DE CAPIVARI 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - março/ abril/ maio 

 

970) JORNAL DE HANSA (1985- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Corupá - - Português - - 
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Disponibilidade 1991 

 

971) JORNAL DE IBIRAMA (1952- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ibirama Semanal - 
Português/ 

Alemão 
- - 

Disponibilidade 

1952    1957 

1953    1958 

1954    1959 

1955 

1956 

  

972) JORNAL DE IMBITUBA (1979- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1983 

1984 

1985 

1986 

 

973) JORNAL DE INDAIAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indaial Quinzenal - Português - - 
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Disponibilidade 

1995 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2001 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ dezembro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

2003 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2004 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2015 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ março/ abril 

  

974) JORNAL DE JOINVILLE (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português Rolo nº 13 
Parcial 
(A BPSC 
possui 
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edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

(não 
autorizado) 

Disponibilidade 

1919    1926    1939    1946    1954 

1920    1927    1940    1947    1955 

1921    1928    1941    1949    1956 

1922    1929    1942    1950    1957 

1923    1930    1943    1951    1958 

1924    1933    1944    1952    1959 

1925    1938    1945    1953    1961 

 

975) JORNAL DE LAGUNA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - novembro 

2001 - junho 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2018 – agosto 
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2019 – agosto  

  

976) JORNAL DE NAVEGANTES 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Navegantes Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

977) JORNAL DE NEGÓCIOS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
1993 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março 
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978) JORNAL DE PESCARIA BRAVA (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pescaria Brava Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2012 - janeiro/ junho/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ setembro/ outubro/ novembro 

2014 - fevereiro/ abril/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2015 - fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro/ 

dezembro 

2016 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ novembro/ dezembro 

2017 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ outubro/ novembro 

 

979) JORNAL DE PIRABEIRABA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

2017 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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980) JORNAL DE POMERODE (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pomerode Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

dezembro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2018 – outubro 

2019 – janeiro 

 

981) JORNAL DE SANTA CATARINA (1971- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Diário - Português - - 

Disponibilidade 

1971    1981 

1972    1982 

1973    1983 

1974    1984 

1975    1985 

1976    1986 

1977    1987 

1978    1988 

1979    1989 

1980 

 

1990 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro*/ novembro/ dezembro 

 

*A partir de outubro/2019, passa a circular como Revista Santa 

(Semanal). 

  

982) JORNAL DE SÃO JOSÉ (1981- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
1981 

1982 

  

983) JORNAL DE TIJUCAS (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 02 Português - Sim 
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Disponibilidade 1916 

 

984) JORNAL DE TIJUCAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - junho/ julho 

2002 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

985) JORNAL DESGARRADOS DA QUERÊNCIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - - 

Disponibilidade 
2005 - novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro 

2007 - fevereiro/ março 

 

986) JORNAL DESTAQUE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Ludgero Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

2019 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

987) JORNAL DESTAQUE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ituporanga - - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

988) JORNAL DO ALTO VALE (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Semanal - Português - - 

Disponibilidade 1991 

 

989) JORNAL DO BAIRRO (1991- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1991 - junho/ setembro/ outubro/ novembro 

1992 - fevereiro/ março/ maio 

1996 – fevereiro 

1997 – abril 

1998 - setembro 

1999 - agosto/ dezembro 

2001 - janeiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro 

2003 - julho/ agosto 

2004 - outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - novembro/ dezembro 

2007 - dezembro 

2008 - março 
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990) JORNAL DO BAIRRO PASSAGEM (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

● Continua como Jornal de Bairro. 

 

991) JORNAL DO BETO (1983- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - 
Sim 
(não 

autorizado) 

Disponibilidade 1983 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

  

992) JORNAL DO BLOCO DA PRACINHA (1994-1995) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna  Mensal - Português - Sim 
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Disponibilidade 
1994 – setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 – janeiro/ fevereiro 

 

993) JORNAL DO BOA VISTA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

994) JORNAL DO CAMPECHE E SUL DA ILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - dezembro 

2002 - fevereiro 

2003 - junho/ agosto 

2004 - novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ março/ abril/ junho/ julho/ outubro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ novembro 

2007 - março/ junho/ julho 

2008 - maio 

2009 - março/ abril/ junho 
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2010 - janeiro 

2012 - outubro 

2013 - dezembro 

2014 - janeiro/ março 

2020 – fevereiro 

 

*Circulou de maio/1999 a março/2005 com o título: Notícias do Campeche 

e Sul da Ilha. 

  

995) JORNALZINHO DO CARRO BIBLIOTECA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1988 - agosto/ setembro 

 

996) JORNAL DO CENTRO (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - março 

2006 - maio/ agosto/ outubro/ novembro 

2007 – [S.d.] 

 

997) JORNAL DO COMÉRCIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Piçarras Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - fevereiro/ março/ julho/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - fevereiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2016 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

998) JORNAL DO COMMERCIO (1880- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro/ 
Florianópolis 

Diário - Português 
Rolo nº 

05D 
Sim 

Disponibilidade 

1880 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1881 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

1882 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1883 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1884 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1885 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1886 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1887 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1888 - janeiro/ fevereiro/ março/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1889 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1890 - janeiro/ fevereiro/ março/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1891 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1892 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1893 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1894 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

999) JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

1000) JORNAL DO CONTINENTE: A serviço da comunidade continental 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1987 - maio 

1999 - outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março/ maio/ junho/ setembro/ outubro/ novembro/ 
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dezembro 

 

1001) JORNAL DO CONTINENTE: Órgão de divulgação da Associação dos 

Moradores do Bairro  Estreito (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1987 

 

1002) JORNAL DO COSTA E SILVA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - maio/ junho/ outubro/ novembro 
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1003) JORNAL DO CRC-SC (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimestral - Português - - 

Disponibilidade 

1989 - outubro/ dezembro 

1990 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1991 - fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - setembro 

1996 - março/ abril/ maio/ junho/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ maio/ junho/ agosto 

1998 - novembro/ dezembro 

1999 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

  

1004) JORNAL DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MOVELEIRA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1996 - junho 

 

1005) JORNAL DO ENÉAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Balneário 
Camboriú 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2002 - dezembro 

2003 - março/ junho/ setembro 

2004 - janeiro/ abril/ julho 

2005 - janeiro/ maio/ setembro 

2006 - janeiro/ maio/ setembro 

2007 - janeiro/ abril/ agosto/ novembro 

2008 - fevereiro/ maio/ setembro 

2009 - fevereiro/ junho/ outubro 

2010 - fevereiro/ junho/ outubro 

2011 - fevereiro/ junho 

 

1006) JORNAL DO EX-COMBATENTE. Florianópolis. 

VER INFORMATIVO EX-COMBATENTE. 

 

1007) JORNAL DO FISCO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1992 - novembro/ dezembro 

1993 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

1994 - setembro/ outubro 

1995 - janeiro 

 

1008) JORNAL DO FLORESTA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - - 
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Disponibilidade 

2000 - junho/ agosto/ outubro/ novembro 

2001 - março/ abril/ maio/ outubro/ novembro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ março/ setembro 

2004 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

2005 - junho/ outubro/ novembro 

2006 - janeiro 

 

1009) JORNAL DO HEMOSC: Informativo do Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Trimestral - Português - - 

Disponibilidade 1999 – janeiro-fevereiro-março 

 

1010) JORNAL DO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ: Informativo do Hospital 

Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português - - 

Disponibilidade 1999 – maio-junho-julho-agosto 

 

 

 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
501 

1011) JORNAL DO IRIRIÚ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2005 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1012) JORNAL DO ITACORUBI (2018- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2018 - dezembro 

 

1013) JORNAL DO ITAUM (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2001 - abril/ maio/ setembro/ outubro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

2005 - junho/ julho/ outubro/ novembro 

2006 - janeiro 
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1014) JORNAL DO KOBRASOL (2014- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2017 

 

1015) JORNAL DO MEIO OESTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - - 

Disponibilidade 2011 - novembro/ dezembro 

 

1016) JORNAL DO MÉDIO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Timbó Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1993 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ novembro 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1017) JORNAL DO MERCADO (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ outubro 

 

1018) JORNAL DO MOA (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
2001 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

 

 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
506 

1019) JORNAL DO MOVIDA (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2007 – abril/ setembro 

 

1020) JORNAL DO MUNICÍPIO (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - - Português - - 

Disponibilidade 2001 - setembro 

 

1021) JORNAL DO MUNICÍPIO: Órgão oficial do município de Itajaí 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - outubro 

2005 - agosto 

 

1022) JORNAL D’OESTE (1947- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Chapecó Semanal - Português - - 

Disponibilidade 
1947 

1948 

 

1023) JORNAL DO ÔNIBUS: Dirigido à população 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - março 

2008 - fevereiro 

2009 - abril/ maio/ junho 

2013 - setembro 

2014 - setembro 

 

1024) JORNAL DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (Editado pela Prefeitura 

Municipal de Florianópolis) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2012 - abril 

 

1025) JORNAL DO POVO (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 2011 - dezembro 

 

1026) JORNAL DO POVO (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português 
Rolo nº 

19D 
Sim 

Disponibilidade 1905 - maio 

 

1027) JORNAL DO POVO (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio Negrinho Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1028) JORNAL DO POVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Domingos Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - maio 

1999 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ dezembro 

2001 - julho 

2003 - maio/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 
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2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2018 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1029) JORNAL DO POVO (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Mensal - Português - - 
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Disponibilidade 

1994 - abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1996 - fevereiro/ março 

1998 - agosto/ setembro 

  

1030) JORNAL DO POVO: Órgão independente (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português 
Rolo nº 

19D 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1928 - dezembro 

1929 

 

1031) JORNAL DO POVO: Órgão independente e noticioso (1935- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal 
Diversos nº 28 
Diversos nº 52 

Português - - 

Disponibilidade 

1935    1940    1945 

1936    1941    1946 

1937    1942    1947 

1938    1943 

1939    1944 
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1032) JORNAL DO POVO: Órgam do Partido Republicano Catharinense.  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ouro Verde 

[Canoinhas] 
Semanal Diversos nº 74 Português 

Rolo nº 
19D 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1922 

1923 - setembro 

1924 - março 

 

1033) JORNAL DO RINCÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Rincão 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

  

1034) JORNAL DO SIMESC: Sindicato dos Médicos de SC (1980- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] Trimestral - Português - - 

Disponibilidade 
1983 

1984 
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1035) JORNAL DO SINDIPETRO: Informativo do Sindicato dos Petroleiros do 

Paraná e Santa Catarina  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Curitiba 
(PR e SC) 

- - Português - - 

Disponibilidade 2015 

 

1036) JORNAL DO SINEPE/SC (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1992 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1995 - fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1996 - março/ abril/ maio / junho 

1997 - março/ abril/ maio/ julho/ agosto 

1998 - abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - março 

 

1037) JORNAL DO SINFUSC (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Quinzenal - Português - Sim 

Disponibilidade 

1989 - julho/ novembro/ dezembro 

1990 - março/ julho/ setembro 

1991 - fevereiro 

 

1038) JORNAL DO SINTE-SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2013 (Ed. Especial) 

  

1039) JORNAL DO SINTESPE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1990 - Dezembro 

1991 - Junho/ Agosto/ Novembro/ Ed. Especial 

1992 - Março/ Maio/ Julho/ Setembro/ Novembro 

1993 - Janeiro/ Fevereiro/ Abril/ Junho/ Setembro/ Novembro 

1994 - Janeiro/ Março/ Maio/ Agosto 

1995 - Junho/ Julho/ Agosto/ Dezembro 

1996 - Fevereiro/ Abril/ Julho/ Agosto 

1997 - Março/ Junho 

1998 - Março/ Maio/ Novembro/ Dezembro 

1999 - Abril 

2002 - Julho/ Agosto/ Outubro/ Novembro 
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2003 - Março/ Maio/ Agosto/ Dezembro 

2004 - Maio/ Novembro/ Dezembro 

2005 - Maio/ Setembro/ Novembro/ Dezembro 

2006 - Fevereiro/ Março/ Junho/ Outubro/ Dezembro 

2007 - Janeiro/ Março/ Maio/ Junho/ Outubro/ Novembro 

2008 - Janeiro/ Março/ Abril/ Julho/ Novembro 

2009 - Janeiro/ Maio/ Julho/ Outubro 

2013 - Julho/ Agosto 

2014 - Fevereiro/ Julho/ Agosto 

 

1040) JORNAL DO SINTRASEM 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2018 - abril 

  

1041) JORNAL DO SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - - Português - - 

Disponibilidade 1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

1042) JORNAL DO SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Turvo - - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1043) JORNAL DO TURISMO & EVENTOS DE SANTA CATARINA (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1998 - março 
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1044) JORNAL DO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Guaramirim Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1993 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

1045) JORNAL DO VALE (1985- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Semanal - Português - - 

Disponibilidade 1991 
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1046) JORNAL DO VALE (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João 
Batista 

- - Português - - 

Disponibilidade 
1989 

2019 - fevereiro/ março 

 

1047) JORNAL DOS BAIRROS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1048) JORNAL DOS BAIRROS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

1049) JORNAL DOS BAIRROS: Um órgão de divulgação comunitária (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1988 - abril/ junho 

 

1050) JORNAL DOS CONDOMÍNIOS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - fevereiro 

2013 - setembro 

 

1051) JORNAL DOS FARMACÊUTICOS: Mensário científico de interesses técnicos 

profissionais da farmácia e laboratório (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português 
Rolo nº 

15D 
Sim 

Disponibilidade 
1931 - novembro 

1932 - setembro 

 

1052) JORNAL DOS MUNICÍPIOS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1991 - junho/ outubro 

 

1053) JORNAL ESCOLAR SCHULER: Vínculo de comunicação e integração do 

Colégio Estadual Professor Padre Schuler 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga Semanal - Português - Sim 
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Disponibilidade 1984 - março/ maio 

 

1054) JORNAL ESPORTIVO: O arauto das aspirações esportivas de nossa terra 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português 
Rolo nº 

15D 
Sim 

Disponibilidade 1932 - julho 

 

1055) JORNAL ESTRADA: Transporte em notícia em toda Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - sem data 

2005 - sem data 

2006 - sem data 

2007 - sem data 

2008 - sem data 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1056) JORNAL EXPRESSÃO (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga - - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - agosto 

2006 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2007 - outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1057) JORNAL EXPRESSO CATARINENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
2014 - fevereiro/ março/ abril/ outubro/ dezembro 

2015 - abril 

  

1058) JORNAL EXTRA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - setembro outubro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

  

1059) JORNAL FAROL SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna  
(Região Sul) 

- - Português - - 

Disponibilidade 2011 - janeiro 

 

1060) JORNAL FOLHA DA SEMANA (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans - - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ maio/ junho/ dezembro 

2005 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

  

1061) JORNAL FOLHA DE PALHOÇA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1985 - julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1062) JORNAL FOLHA SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santa Rosa do 
Sul 

Semanal - Português - - 
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Disponibilidade 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1063) JORNAL FORQUILHINHAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ abril 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

1064) JORNAL GAZETA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Presidente 
Getúlio 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
527 

2014 - junho/ setembro/ dezembro 

2015 - fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ novembro/ dezembro 

2017 - julho 

  

1065) JORNAL GAZETA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - - Português - - 

Disponibilidade 2010 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1066) JORNAL GLOBO REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mondaí - - Português - - 

Disponibilidade 

2008 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2017 - junho/ julho 

 

1067) JORNAL HOJE. Orleans. 

Ver HOJE. 

  

1068) JORNAL HORA H 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1995 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ novembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

novembro 

1999 - abril 

2000 - março/ abril 

 

1069) JORNAL IÇARENSE (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Içara - - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 
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outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro 

2006 - maio/ junho 

 

1070) JORNAL ILHA CAPITAL. Florianópolis. 

Ver ILHA CAPITAL. 

    

1071) JORNAL IMAGEM 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga/ 

São Miguel do 

Oeste 

Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1072) JORNAL IMAGEM DA ILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
2000 - novembro 

2001 - março/ maio/ julho 

 

1073) JORNAL INDEPENDENTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2011 - fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - março 

2015 - dezembro 

2016 - janeiro 

  

1074) JORNAL INFORMATIVO DO SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimensal - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - outubro/ novembro 

2016 

2018 

  

1075) JORNAL INTEGRAÇÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - - 

Disponibilidade 

2002 - outubro/ novembro 

2003 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2004 - março 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto 
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1076) JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itá Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2015 - julho/ agosto 

2016 - setembro 

 

1077) JORNAL INTERNACIONAL DE TURISMO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro 

2013 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2014 - março 

 

1078) JORNAL LADOSUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 
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Disponibilidade 

2006 - agosto 

2007 

2016 - janeiro/ novembro 

 

1079) JORNAL LATINO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2017 - fevereiro 

 

1080) JORNAL LEIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Navegantes Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 2019 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1081) JORNAL LESTE DA ILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2009 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2010 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2012 - junho/ agosto 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

1082) JORNAL LIBERDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 
Sul 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
535 

1083) JORNAL LINHA POPULAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Camboriú Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1084) JORNAL  LITERÁRIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - - 
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Disponibilidade 1999 - maio 

 

1085) JORNAL LITORAL (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Paulo Lopes - - Português - - 

Disponibilidade 2007 - abril/ maio/ junho 

 

1086) JORNAL MAGISTRAL (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brunópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1087) JORNAL MARISTA: Atividades dos alunos das quartas séries: Colégio 

Marista São Luís (Suplemento do Jornal O Correio do Povo) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Jaraguá do Sul 
e Vale do 
Itapocu 

- - Português - - 

Disponibilidade [S.d.] 

 

1088) JORNAL MARTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2017 

 

1089) JORNAL MENSAGEIRO DO SUL (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Miguel do 

Oeste 
Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

1090) JORNAL METAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Gaspar - - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1091) JORNAL METROPOLITANO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
1999 - abril/ junho/ setembro 

2000 - março/ maio/ junho/ julho 

 

1092) JORNAL MIRANTE (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Nova Erechim - - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - maio/ junho/ julho/ agosto/ novembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro 
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1093) JORNAL MUNICIPALISTA (1972-1972) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - - 

Disponibilidade 1972 

  

1094) JORNAL MUNICÍPIOS DO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indaial - - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1095) JORNAL NA FILA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2004 - novembro/ dezembro 

 

1096) JORNAL NO PONTO (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Braço do Norte - - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2018 - setembro/ outubro/ novembro 
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1097) JORNAL NORTESUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Barra Velha Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1098) JORNAL NOS BAIRROS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Navegantes - - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1099) JORNAL NOSSA CASA (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1995 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1100) JORNAL NOSSA TERRA (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Correia Pinto Quinzenal - Português - - 
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Disponibilidade 

2007 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

 

1101) JORNAL NOTÍCIAS DA SERRA (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campo Alegre - - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 
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1102) JORNAL NOTICIONDAS (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 1993 

 

1103) JORNAL NOTICOM 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2016 - abril/ maio/ junho 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro 

 

1104) JORNAL NOVA ERA (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul - - Português - - 

Disponibilidade 

1938   1939   1940   1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948  

1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   

1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   

1971    1972    1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980 

1981 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1982 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1983 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1984 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1985 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1986 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1989 - outubro/ novembro/ dezembro 

1990 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - janeiro 

1995 - abril/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

1999 - janeiro/ abril/ junho/ julho/ setembro/ outubro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2004 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2010 - setembro/ outubro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - novembro/ dezembro 

2014 - março/ maio 

 

1105) JORNAL O BARRIGA VERDE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Taió - - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - maio/ junho/ julho/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro 

 

1106) JORNAL O BIGUAÇU (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguaçu - - Português - - 

Disponibilidade 
2010 - dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1107) JORNAL O BOLSÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 

Camboriú 
Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2005 - outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro 

2010 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro 
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1108) JORNAL O CAMBIRELA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
2001 - maio/ junho 

2002 - maio/ agosto/ setembro/ dezembro 

 

1109) JORNAL O CARONA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - agosto/ dezembro 

2010 - fevereiro/ junho/ julho/ agosto 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ outubro/ dezembro 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

 

1110) JORNAL O CATARINENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1111) JORNAL O COMÉRCIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1989 - fevereiro/ abril/ novembro 

1990 - março/ junho 

1991 - fevereiro 

1993 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - julho 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

1112) JORNAL O COMUNITÁRIO: Porta-voz da comunidade de Capoeiras, Monte 

Cristo, Campinas, Estreito, Abraão e Região 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2014 

 

1113) JORNAL O CORUJÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio - - Português - - 

Disponibilidade 

1989 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro 

1990 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro 

1993 - outubro 

1994 - fevereiro/ abril 

1997 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 
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1998 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ novembro/ dezembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ novembro/ 

dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

1114) JORNAL OESTE POPULAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palmitos - - Português - - 

Disponibilidade 

2018 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2019 janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

 

1115) JORNAL O EXPRESSO. Imbituba. 

Ver EXPRESSO. 

  

1116) JORNAL O FALCÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Abelardo Luz - - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - setembro 

1996 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto/ setembro/ novembro/ 

dezembro 

1999 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2009 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1117) JORNAL O INDAIALENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indaial - - Português - - 

Disponibilidade 

2017 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1118) JORNAL O LÍDER 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Maravilha - - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1119) JORNAL O LÍDER 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Miguel do 

Oeste 
- - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro 

 

1120) JORNAL O LITORAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
2003 - novembro/ dezembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro 
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1121) JORNAL O PORTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mondaí Semanal - Português - - 

Disponibilidade 1999 - novembro 

 

1122) JORNAL O POVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Bela Vista do 

Toldo 
- - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - setembro/ outubro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1123) JORNAL O RIBEIRÃO (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 
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Disponibilidade 
2009 - dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro 

 

1124) JORNAL PANORAMA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga - - Português - - 

Disponibilidade 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

1998 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - dezembro 

2002 - março 

2003 - maio/ junho/ julho 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2006 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ dezembro 

2014 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro/ 

dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ setembro 

2016 - março 

  

1125) JORNAL PANORAMA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

1126) JORNAL PAROQUIAL: Informativo mensal da Paróquia Nossa Senhora da 

Boa Viagem - Saco dos Limões (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - novembro 

2007 - abril/ junho/ julho/ outubro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ junho/ agosto/ novembro 

2009 - junho/ setembro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ julho/ agosto 

  

1127) JORNAL PAULO LOPES (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Paulo Lopes Quinzenal - Português - - 
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Disponibilidade 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2015 - maio/ junho/ julho 

 

1128) JORNAL PELO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 1996 - fevereiro 

  

1129) JORNAL PERFIL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio Negrinho Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1999 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

  

1130) JORNAL POPULAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santa Cecília - - Português - - 

Disponibilidade 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ dezembro 

2013 - abril/ maio/ junho/ julho 

  

1131) JORNAL PORTAL (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ agosto/ novembro/ dezembro 

2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto 

2013 - março/ abril/ julho 

 

1132) JORNAL PRIMEIRA FOLHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça - - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/  novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 
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2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2018 - março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

1133) JORNAL PRIMEIRO MUNDO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - março/ abril 

 

1134) JORNAL PROJETO ESPERANÇA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1993 

 

1135) JORNAL RAÍZES 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Herval D’Oeste/ 

Joaçaba 
Diário - Português - - 
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Disponibilidade 

1998 - setembro 

2000 - novembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - fevereiro/ março/ abril 

2005 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ maio 

 

1136) JORNAL RANCHO QUEIMADO (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rancho 

Queimado 
Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 2012 - junho 

 

1137) JORNAL RAZÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2000 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1138) JORNAL REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Miguel do 

Oeste 
Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - setembro 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro 

  

1139) JORNAL REGIONAL (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lontras Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro 

 

1140) JORNAL ROTA DOS CANYONS (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Passo de Torres - - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - novembro 

2013 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1141) JORNAL RURAL DO SUL (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - novembro 

2002 - janeiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2004 - março/ julho/ agosto/ dezembro 

2005 - abril/ junho/ julho 

 

1142) JORNAL SÃO JOSÉ EM FOCO. São José. 

VER SJFOCO. 

  

1143) JORNAL SANTA MÔNICA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 
2013 - novembro 

2014 - setembro 

 

1144) JORNAL SERRA CATARINENSE (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Bom Retiro - - Português - - 

Disponibilidade 

2003 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2005 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

 

1145) JORNAL SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção de Blumenau 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Bimestral - Português - - 

Disponibilidade 
1991 - novembro/ dezembro 

1992 - março/ abril 

 

1146) JORNAL SÓ NEGÓCIOS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 

Sul 
Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2014 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ 

novembro 
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1147) JORNAL SUL BRASIL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - dezembro 

 

1148) JORNAL SUL CATARINENSE (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 

Gaivota 
Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2003 - fevereiro 

2013 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1149) JORNAL SUL CATARINENSE (2019- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba/ 

Garopaba/ 

Laguna 

- - Português - - 

Disponibilidade 2019 -  fevereiro 

 

1150) JORNAL SUL DA ILHA (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 1995 

 

1151) JORNAL TIMBOGRANDENSE (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Timbó Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 
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1152) JORNAL TOPNEWS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Mensal - Português - - 

Disponibilidade 2019 - fevereiro 

 

1153) JORNAL TRIBUNA JOSEFENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - - Português - - 

Disponibilidade 
1999 - junho/ outubro 

2019 – março/ setembro 

 

1154) JORNAL TRINDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - outubro 

2007 - abril 

2010 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2019 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

 

1155) JORNAL TURISMO SÊNIOR: Roteiro catarinense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2015 

 

1156) JORNAL UNESC: Informativo da Universidade do Extremo Sul Catarinense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma - - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - dezembro 

1995 - agosto 

1999 - maio 

2003 - setembro 
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1157) JORNAL UNISUL (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - outubro/ dezembro 

1995 - setembro 

1999 - maio 

2003 - maio/ junho/ agosto/ dezembro 

 

1158) JORNAL UNIVALI: Veículo de divulgação da Universidade do Vale do Itajaí 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ julho/ agosto 

2000 - novembro/ dezembro 

2002 - abril/ maio 

  

1159) JORNAL UNIVERSITÁRIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1988 - maio 

1990 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

1992 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 
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dezembro 

1993 - dezembro 

1994 - agosto/ outubro 

1995 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1996 - abril/ maio/ junho/ dezembro 

1997 - março/ abril/ julho/ agosto/ setembro/ dezembro 

1998 - março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - março 

2007 - novembro 

 

1160) JORNAL UNIVILLE: Informativo da Universidade da região de Joinville 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - - 

Disponibilidade 1998 - julho 

 

1161) JORNAL VALE DO NORTE (1966- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ibirama Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

1983 

1984 

1985 

1988 

1993 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2012 - junho 

2017 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1162) JORNAL VALE EUROPEU (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Timbó Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2012 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

1163) JORNAL VALE OESTE (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Taió Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2001 - abril/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1164) JORNAL VC REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Capivari de 

Baixo 
Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2000 - novembro/ dezembro 

2001 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2003 - “Esp. Verão”/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2009 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2010 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

1165) JORNAL VENTO SUL: Informativo das Comunidades do Sul da Ilha 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2003 - julho 

 

1166) JORNAL VEREDAS (1991- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 
1991 - maio/ junho/ agosto/ setembro 

1992 - abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ novembro 

 

1167) JORNAL VIDA & CIDADANIA (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2011 - novembro 

 

1168) JORNAL VITÓRIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tangará/ 

Ipumirim 
- - Português - - 

Disponibilidade 

2007 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - fevereiro/ março/ abril/ maio 

2011 - novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

1169) JORNAL VITRINE (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 
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Disponibilidade 2005 - agosto 

 

1170) JORNAL VITRINE (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2010 - outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

  

1171) JORNAL VITRINE POPULAR: Jornal vip (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2004 - agosto 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2019 - fevereiro/ março 

  

1172) JORNAL VOZ DO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 1999 - julho/ agosto/ outubro 

 

1173) JORNAL VOZ DO VALE (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São João 
Batista 

Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2009 - novembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/  agosto/ setembro/ outubro 

2011 - fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

1174) JORNAL VOZ DO SUL (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Vale do 

Araranguá 
Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 
2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro 

  

1175) JORNAL S.O.S. VERDE (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1989 - julho 

 

1176) O JOSEPHENSE (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Semanal Diversos nº 60 Português 
Rolo nº 

15D 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1926 - fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

1177) O JOVEN: Órgam noticioso, litterario e critico (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 07 Português - Sim 
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Disponibilidade 
1902 - abril/ agosto/ novembro/ dezembro 

1903 - janeiro 

 

1178) O JOVEN: Periódico litterario (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1932 - julho 

 

1179) JP NOTÍCIAS: Editado na Escola Básica José do Patrocínio (1984- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Siderópolis - - Português 
Rolo nº 

15D 
Sim 

Disponibilidade 

1984 - julho 

1985 - abril/ dezembro 

1986 - abril 

 

1180) O JUDAS: Jornal humorístico e illustrado 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1919 - abril 
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1181) O JUDAS: Orgam critico (1923-1923) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. única - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1923 - março 

 

1182) O JUDICIÁRIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - - 

Disponibilidade 

2006 

2007 

2008 

2009 - setembro 

 

1183) JUPITER: Orgam litterario e critico (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 08 Português Rolo nº 11 Sim 

Disponibilidade 
1885 - outubro/ novembro 

1887 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1184) JURERÊ NEWS (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1993 - novembro 
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LETRA K 
 

1185) DER KAIZER (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] Semanal 
Encadernação 

Kosmos 
Português - Sim 

Disponibilidade 1918 

 

1186) DER KAISER: Chornalzinho ti pringuedo, brá achunda tinerra, brá gombrá o 

nosso luz electrica.  (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português - Sim 

Disponibilidade 1914 - novembro 

 

1187) DER KOLONIST : Sta. Thereaz’er gemeindeblatt (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Colônia Santa 

Tereza 

(São Pedro de 

Alcântara) 

- - Alemão Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - setembro 
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1188) KIRIRI 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1920 - fevereiro 

 

1189) KOLONIE-ZEITUNG (1872- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão - 

Parcial 

(A BPSC 
possui edições 

em papel 
ainda - 

digitalizadas) 

Disponibilidade 

1872 - janeiro/ abril           1933 

1898 - dezembro               1934 

1912 - março/ dezembro   1935 

1919                                  1936 

1920                                  1937 

1921                                  1938 

1923                                  1939 

1924                                  1940 

1925                                  1941 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 - janeiro 
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1190) KOSMOS (Manuscrito) (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 
1917 

1918 - abril 
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LETRA L 
 

1191) LABINFORME: Notícias: Informativo do Laboratório Médico Santa Luzia 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1998 – novembro-dezembro 

 

1192) O LABOR: Orgam cívico-cultural e noticioso (1940- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - 
Sim 
(não 

autorizado) 

Disponibilidade 

1940 

1941 

1942 

 

1193) LÁDOSUL: Informativo e guia comercial para as comunidades do sul da ilha 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 14 - 

Disponibilidade 2007 - outubro 
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1194) LAGEANO (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 

1885 - fevereiro/ dezembro 

1886 - fevereiro 

1887 - dezembro 

1891 - maio/ julho/ outubro 

 

1195) O LAGEANO: Independente e noticioso (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1915 - agosto 

1917 - junho 

1919 

1920 

1921 

1922 *Circula com o subtítulo: orgam hebdomadario 

. 

1196) LAGES É VOCÊ: Informativo da Administração Municipal de Lages 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - - 
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Disponibilidade 1999 - julho 

 

1197) LAGUNA: Folha imparcial, litteraria, noticiosa e commercial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1899 - fevereiro/ junho 

 

1198) LAGUNA URGENTE (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

2011 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ julho/ agosto/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1199) A LANTERNA: Jornal da mocidade estudiosa (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 07 Português Rolo nº 12 Sim 
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Disponibilidade 1884 - março/ abril 

 

1200) O LAPIS: Jornal critico, humoristico, litterario e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 

1917 

1918 

1920 *Passou a circular com o subtítulo: semanário imparcial. 

 

1201) O LAPIS: Órgam noticioso e critico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - agosto 

 

1202) O LAPIS: Semanário noticioso e critico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1923 - julho 
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1203) LAURO MÜLLER: Edição commemorativa da Livraria Moderna (1902-1902) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. Única - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 

 

1204) A LEALDADE: Órgão da imparcialidade (1868- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 80 Português Rolo nº 12 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 1868 - maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1205) A LEGALIDADE (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento 
(São Bento do 

Sul) 
Semanal Diversos nº 53 

Português/ 
Alemão 

Rolo nº 20 Sim 

Disponibilidade 

1892 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1893 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

*A partir de 1986 passa a circular como: Legalidade 

1896 - julho/ agosto/ outubro 

1897 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 
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1898 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1899 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1900 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1901 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

 

1206) O LEGALISTA: Órgão republicano 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imaruí - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1895 - fevereiro (Manuscrito) 

 

1207) LEIA E VEJA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Taió - - Português Não Não 

Disponibilidade [1996] 

 

1208) LEITURA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Rio Negro - - Português - - 

Disponibilidade 2008 - outubro/ novembro/ dezembro 

 

1209) LEITURA & PRAZER 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - - 

Disponibilidade 

1994 - julho 

2003 - novembro 

2005 - agosto/ setembro 

 

1210) O LEQUE: Jornal critico, humoristico e litterario (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916 - setembro 

 

1211) O LÉQUE: Orgam litterario, humanistico e noticioso (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português Rolo nº 02 Sim 
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Disponibilidade 1911 - fevereiro 

 

1212) O LIBERAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1990 - novembro/ dezembro 

1991 - janeiro 

1994 - maio 

 

1213) O LIBERAL (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Semanal 
Diversos nº 41 

Diversos nº 56 
Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1930                    1939    1948 

1931                    1940    1949 

1932 - janeiro      1941    1950 

1933                    1942    1951 

1934                    1943 

1935                    1944 

1936                    1945 

1937 - janeiro      1946 

1938                    1947 
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1214) O LIBERAL: Órgam dedicado aos interesses do município (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1926 - outubro 

 

1215) O LIBERAL: Órgão da Aliança Liberal no Ex-Contestado (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1929 - setembro 

 

1216) O LIBERAL: Semanário independente e noticioso (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal 

Diversos nº 55 

Diversos nº 56 

Diversos nº 77 

Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1929 - setembro 

1930 

1931 

1932 

1933 
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1217) A LIBERDADE: Periódico neutro 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1887 - abril 

 

1218) LIBERDADE: Órgão abolicionista da Província de Santa Catharina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1888 - fevereiro 

 

1219) LIBERDADE: Orgam republicano 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento 
(São Bento do 

Sul) 
- - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1890 - dezembro 

 

1220) LIBERDADE: Órgam do CIub Republicano (1889- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Laguna Semanal Diversos nº 01 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1890 - abril/ agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

1891 - janeiro/ fevereiro 

 

1221) O LIBERTADOR: Órgão dos interesses do município (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campos Novos Quinzenal Diversos nº 23 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 
1910 - julho 

1911 - abril 

 

1222) O LIBERTADOR: Órgão independente e noticioso (1931-1937) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal 
Diversos nº 55 

Diversos nº 62 
Português Rolo nº 02 

Parcial 

(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda - 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1931 - maio/ julho 

1932 - janeiro 

1933 - dezembro 

1934 

1935 

1936 

1937 
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1223) O LIBERTADOR: Semanário parco em elogios (1955- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 

1955    1958 

1956    1959 

1957 

 

1224) LIDADOR:  Folha noticiosa quinzenal (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal Diversos nº 01 Português - Sim 

Disponibilidade 1902 - março 

 

1225) O LÍDER (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio Negrinho - - Português - - 

Disponibilidade 

2006 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 
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1226) O LÍDER (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Miguel do 
Oeste 

Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 2012 - maio 

 

1227) O LÍDER: Jornal comunitário (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

1987 

1988 

1989 

1990 

 

1228) LÍDER COMUNITÁRIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 1996 - janeiro 
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1229) LIGA OPERÁRIA: Homenagem ao Presidente da S. Liga Operária 

Beneficente Egydio Nocetti 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. única - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1900 

 

1230) LINHA VIVA: O jornal eletricitário 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1990 - março 

2006 - outubro 

2015 - novembro 

 

1231) O LITORAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araquari/ Barra 
do Sul 

- - Português - - 

Disponibilidade 

2014 - dezembro 

2015 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 
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1232) LITORAL CATARINENSE (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapema Semanal - Português - - 

Disponibilidade 2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

  

1233) LITERATURA ENGENHO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro 
(Florianópolis) 

- - Português - - 

Disponibilidade 1981 - maio 

 

1234) O LITTERATO: Órgam do Centro Litterario e Recreativo Castro Alves (1914-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - Sim 

Disponibilidade 1914 - dezembro 

 

1235) LIVE (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 

2013 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1236) O LIVRO: Orgam Iitterario e noticioso (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 01 Português - Sim 

Disponibilidade 1906 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1237) O LIVRO DA MOCIDADE: Periodico critico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 17 Sim 

Disponibilidade 1881 - março 

 

1238) O LIVRO NEGRO: Jornal crítico, correccional e de variedades (1861- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 31 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 
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Disponibilidade 1861 - setembro/ outubro/ novembro 

 

1239) LOKAL ANZEIGER (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Bissemanal - Alemão - - 

Disponibilidade 
1931 

1932 

 

1240) LONTRANER FASTNACHTS ANZEIGER 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1932 

 

1241) A LUCTA (1885-1885) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Bimensal Diversos nº 03 Português - Sim 

Disponibilidade 1885 
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1242) A LUCTA: Orgam noticioso e independente (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1917 - março 

 

1243) A LUCTA: Semanário crítico humorístico e noticioso (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 03 Português Rolo nº 11 Sim 

Disponibilidade 1918 - agosto/ setembro/ outubro/ dezembro 

 

1244) O LUCTADOR: Jornal quinzenal, político e noticioso (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1920 - julho/ agosto 

 

1245) LUTAR NÃO É CRIME: Jornal da frente catarinense da luta contra a 

criminalização dos movimentos sociais (2014- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2014 - maio 

 

1246) LUTAS DA MAIORIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 

1983 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

1984 - janeiro/ abril/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1986 - agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

 

1247) LUME (1949- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Bissemanal - Português Rolo nº 17 - 

Disponibilidade 

1949    1954    1959 

1950    1955 

1951    1956 

1952    1957 

1953    1958 

 

1248) A LUZ: Jornal do povo (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
609 

Orleans Semanal Diversos nº 54 Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1920 - dezembro 

1921 - janeiro/ fevereiro/ agosto/ setembro 

1922 - janeiro/ fevereiro 

 

1249) A LUZ: Jornal semanal, crítico, humorístico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 
1931 - julho 

1932 - maio 

 

1250) A LUZ: Orgam da Federação Espírita Catarinense (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1916 - setembro 

1917 - agosto 

1918 - maio 

1919 - abril 

 

1251) A LUZ: Orgam do Instituto Municipal (1907- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São Francisco 
do Sul 

- - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1907 - julho 

 

1252) A LUZ: Publicação semanal (1896- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal 
Diversos nº 08 

 
Português Rolo nº 04 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1896 - agosto/ setembro/ outubro 

 

1253) LUZ: Órgão dos interesses do município (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Semanal Diversos nº 50 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições em 
papel ainda 

não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1919 - janeiro 
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1254) A LYRA: Orgam da mocidade lagunense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1908 - março/ junho 

 

1255) O LYRIO: Orgam litterario e noticioso (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 05 Português Rolo nº 08 Sim 

Disponibilidade 
1902 - novembro/ dezembro 

1903 - janeiro/ fevereiro 
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LETRA M 
 

1256) MAGNOLIA: Rir e folgar, viver e amar (1905-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1905 - maio 

 

1257) MALAGUETA (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2011 - junho/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ março/ abril 

 

1258) MANCHETE DO VALE (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Itajaí Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2010 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro 

 

1259) MANHÃ (1886- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 05 Português Rolo nº 08 Sim 

Disponibilidade 1886 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1260) O MARIANO: Órgão das Congregações Marianas do Colégio Catarinense 

(1945- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 

1945 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1946 - março/ abril/ maio/ junho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1947 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1948 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

1949 - março/ abril/ maio/ julho/ setembro/ novembro 

1950 - maio/ agosto 

*Encadernado junto com O COLEGIAL. 
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1261) O MARTELLO: Órgam humorístico e litterario (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 05 Português Rolo nº 08 Sim 

Disponibilidade 1904 - maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1262) O MARTELLO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ponta Grande 

[Porto Belo] 
- - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1916 - outubro (manuscrito) 

 

1263) O MARTIR: Folha politica, litteraria, critica e noticiosa (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imaruhy - - Português Rolo nº 16 Não 

Disponibilidade 1900 

 

1264) MARUIM JORNALISMO: Ao ler, passar para frente 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português Não Não 

Disponibilidade 2018 - outubro 

 

1265) O MARUJO: Órgão da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catharina 

(1907- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 05 Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 
1907 - outubro/ novembro/ dezembro 

1908 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

  

1266) A MATRACA: Noticioso, critico e humoristico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1917 - agosto 

 

1267) MATRACA: Periodico critico (1881- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 
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Disponibilidade 

1882 - julho/ setembro/ outubro/ dezembro 

1883 - março/ abril 

1885 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1886 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

1887 - dezembro *Passa a circular como Folha Illustrada 

1888 - fevereiro/ março/ abril 

 

1268) MEMÓRIA POPULAR IV: Criciúma Dito e Feito: Adm. José A. Hülse: 

Relatório ano 6 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Anual - Português Não Não 

Disponibilidade [1988] 

 

1269) MENSAGEIRO: Órgão da Cathedral (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1922 - setembro 

 

1270) O MENSAGEIRO: Jornal industrial, noticioso e litterario (1855- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro Bissemanal Diversos nº 85 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1855 

1856 

1857 

 

1271) O MENSAGEIRO: Órgam christão de propaganda evangélica (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
Mensal Diversos nº 85 Português Rolo nº 19 

Sim (BPSC) 
Sim (BN) 

Disponibilidade 

1905 - setembro 

1916 - novembro 

1917 - janeiro 

1918 - setembro 

1919 

 

1272) MENSAGEIRO DE JARAGUÁ (1990- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 
1990 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1273) O MENSAGEIRO DO EVANGELHO (1961- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Rio do Sul Mensal - 
Português/ 

Alemão 
- Não 

Disponibilidade 1961 - janeiro/ março 

 

1274) MENSAGEIRO LUTERANO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S. l.] Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1993 - novembro 

1994 - junho/ julho/ agosto 

 

1275) MEQUETREFE: Jornal illustrado (1895- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1895 - outubro/ novembro (manuscrito) 

 

1276) O MERCADOR: Folha commercial e noticiosa (1861-1861) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 80 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1861 - agosto/ setembro/ outubro 
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1277) O MERCANTIL:  Jornal da Província de Santa Catharina (1861- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Bissemanal - Português Rolo nº 19 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 

Disponibilidade 

1861 - BN 

1862 - BN 

1863 - BN 

1864 - BN 

1865 - BN 

1866 - BN 

1867 - BN 

1868 - BN 

*Passa a circular como O MERCANTIL: folha política, commercial e 

noticiosa 

1869 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho (BPSC) 

 

1278) MERCANTIL: Órgam do Gremio Beneficente dos Empregados no Commercio 

(1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 80 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 

1900 

1901 

1902 

 

1279) MERCURIO: Órgam da classe caixeiral (1886-1886) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro Semanal Diversos nº 80 Português - 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 

Disponibilidade 1886 

 

1280) O MESTRE: Órgão official da Associação dos Estudantes de Joinville (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal Diversos nº 75 Português - Sim 

Disponibilidade 
1937 - maio/ julho/ novembro/ dezembro 

1938 - janeiro/ fevereiro 

 

1281) A METRALHA: Órgam crítico, litterario e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1896 - outubro 

 

1282) A METRALHADORA: Jornal critico, humoristico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Quinzenal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1919 - janeiro 
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1283) METRÓPOLE NEWS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2015 - agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1284) METROPOLITANO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1991 - abril 

1992 - julho 

2005 - dezembro 

 

1285) O MEZ: Órgam de propaganda commercial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1907 - novembro 

 

1286) MÍDIA MAIS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Concórdia Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2007 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1287) DIE MIFTGABEL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pomerode Semanal - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 
1934 - fevereiro 

1938 

 

1288) MIGUELITO, O MANÉ (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ novembro 

2006 - setembro 
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2007 - fevereiro/ setembro/ outubro 

2009 - março/ abril 

2010 - agosto 

2011 - junho/ julho 

2012 - março/ julho/ agosto 

2013 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2017 - fevereiro 

2018 – [S.d.] 

2019 – [S.d.] 

 

1289) O MILICIANO: Periódico noticioso, recreativo, Iitterario e instructivo (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 43 Português - Sim 

Disponibilidade 
1927 - outubro/ novembro/ dezembro 

1928 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1290) O MINEIRO: Orgam do município de Cresciuma (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma 
(Cresciuma) 

Quinzenal Diversos nº 67 Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1926 - fevereiro 

1927 
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1291) MISSÃO AGROINDUSTRIAL POITOU - CHAREN - FRANÇA: FIESC - 

SEBRAE (suplemento de O Estado) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1996 - agosto 

 

1292) MISSÃO JOVEM (1985- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Não Não 

Disponibilidade 1991 

 

1293) MISSÕES: Órgão defensor dos direitos paranaenses (1915- ) - Jornal com 

ampla circulação na região dos Limites SC e PR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

União da Vitória 
(PR) 

Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - outubro 
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1294) MITTEILLUNGEN : Des Evang. Pfarrantes Santa Thereza in Brasilien (1921-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santa Thereza 
(São Pedro de 

Alcântara) 
- - Alemão Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - julho 

 

1295) MITTEILLUNGEN : Deutschen Schulvereins für St. Catharina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1907 - fevereiro 

 

1296) O MOLÉQUE: Propriedade de uma associação (1884-1885) - Redação de 

Cruz e Sousa 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1885 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 
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1297) O MOLEQUE: Órgão crítico, humorístico, noticioso e de leituras variadas - 

Redação de Othon Gama D’Eça 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1908 - fevereiro 

 

1298) O MOMENTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

1997 - julho/ agosto/ novembro 

1998 - fevereiro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ dezembro 

2004 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1299) O MOMENTO: Semanário litterario, noticioso e independente (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1920 - outubro 
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1300) O MOMENTO: Jornal de maior circulação no Contestado (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Quinzenal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916 - fevereiro/ março 

 

1301) O MOMENTO: Órgão político e noticioso (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 57 Português Rolo nº 10 Não 

Disponibilidade 1926 

 

1302) O MOMENTO: Semanário noticioso (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal 
Diversos nº 57 
Diversos nº 58 

Português Rolo nº 02 Não 

Disponibilidade 
1930 

1931 

 

1303) MONATRAN: Movimento Nacional de Educação no Trânsito 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
2015 - Março 

2016 - Setembro 

 

1304) MORRO DA CRUZ EM MOVIMENTO: Informativo do projeto Maciço do 

Morro da Cruz (2008- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
2009 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2010 - março 

 

1305) A MORTALHA: Periódico pilherico (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - agosto 

 

1306) O MOSQUITO: Jornal critico e noticioso (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 12 Sim 
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Disponibilidade 1927 - janeiro 

 

1307) O MOSQUITO: Periódico semanal, de princípio agradáveis, críticos, litterários 

e mais alguma cousa (1888- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 80 Português Rolo nº 12 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 

Disponibilidade 
1888 

1889 

 

1308) DER MOSQUITO (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1930 - fevereiro 

1931 - fevereiro 

1932 - fevereiro 

1933 - fevereiro 

1934 - fevereiro 

1935 - março 

 

1309) MOULIN ROUGE (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 70 Português - Não 
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Disponibilidade 1933 

 

1310) O MOVIETONE: Boletim de propaganda do “Cine-Theatro Centro Popular” 

(1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - julho 

 

1311) MOVIMENTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português - Não 

Disponibilidade 1998 - janeiro/ março 

 

1312) MOVIMENTO: Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português Não Não 

Disponibilidade 1995 - maio 
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1313) MOVIMENTO: Órgão do Centro Acadêmico XI de Fevereiro - CAXIF 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 
1968 - setembro 

1969 - junho/ agosto 

 

1314) MUDANÇA - Doação jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1982 - junho, 4 exemplares sem data 

 

1315) MUNDO ATUAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - Não 

Disponibilidade 2002 - fevereiro 

  

1316) O MUNICIPALISTA (1961- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Jaraguá do Sul Trimestral - Português - Não 

Disponibilidade 
1984 

1989 - janeiro/ fevereiro/ março 

  

1317) O MUNICÍPIO: Jornal semanário dedicado à defesa dos interesses de 

Brusque (1954- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1954   1955   1956   1957   1958   1959   1979   1980   1981   1982   1983   

1984   1985   1986   1987 

1988 - março/ abril/ outubro/ novembro/ dezembro 

1989 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1990 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2000 - janeiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro 

 

1318) O MUNICÍPIO (1878- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 13 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 

1878 - novembro 

1879 - janeiro/ março/ abril/ maio/ agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

*A partir da edição nº 64/1879 passa a circular com o subtítulo: Órgão do 

Commercio e da Lavoura. 

 

1319) O MUNICÍPIO (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português - Sim 

Disponibilidade 1903 - novembro 
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1320) O MUNICÍPIO (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Semanal Diversos nº 13 Português Rolo nº 05 

Parcial 

(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1912 - outubro 

1915 - agosto 

 

1321) O MUNICÍPIO (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 59 Português Rolo nº 10 Não 

Disponibilidade 

1927 

1928 

1929 

 

1322) O MUNICÍPIO: Folha official da municipalidade (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1892 - outubro 
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1323) O MUNICÍPIO: Órgão noticioso (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campos Novos Trimensal Diversos nº 54 Português - Sim 

Disponibilidade 

1923 - junho 

1924 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1925 - fevereiro 

  

1324) O MUNICÍPIO: Órgão republicano (1896- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1896 - setembro 

 

1325) O MUNICÍPIO: Publicação semanal (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Semanal Diversos nº 54 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1929 

 

1326) O MUNICÍPIO: Semanário noticioso (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São Joaquim Semanal Diversos nº 54 Português - Não 

Disponibilidade 
1929 

1930 

 

1327) O MUNICÍPIO: Quinzenário, dedicado aos interesses do povo (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Vallões 
(Irineópolis) 

Quinzenal Diversos nº 54 Português - Sim 

Disponibilidade 1923 - maio/ junho/ julho 

 

1328) O MUNICÍPIO DE JOINVILLE (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Bissemanal Diversos nº 60 Português - 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 

Disponibilidade 
1919 

1920 

 

1329) MUNICÍPIO DE PALHOÇA: Órgão do Partido Republicano Catharinense 

(1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Semanal Diversos nº 54 Português - Sim 
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Disponibilidade 1921 - outubro/ novembro/ dezembro 

 

1330) MUNICÍPIO DE PAPANDUVA: Informativo Municipal da Prefeitura de 

Papanduva   

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Papanduva - - Português - Não 

Disponibilidade 2014 - janeiro 

 

1331) MURAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2005 – junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2006 – janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 
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1332) MURAL: Informativo da SEA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 2006 - janeiro/ março 

 

1333) MW = JORNALISMO (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ponte Alta Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2011 - dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - fevereiro/ março/ julho 
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LETRA N 
 

1334) A NAÇÃO: Semanário político independente - Órgão das classes 

conservadoras (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio de Janeiro - - Português - Sim 

Disponibilidade 1919 - outubro 

 

1335) A NAÇÃO: Órgão dos “Diários Associados” (1943- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Diário Diversos nº 81 Português - Não 

Disponibilidade 

1943    1951 

1944    1952 

1945    1953 

1946    1954 

1947    1957 

1948    1958 

1949    1959 

1950    1961 

 

1336) A NAÇÃO: Órgão dos Diários Associados (1965- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português - Não 
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Disponibilidade 
1965 

1966 

  

1337) A NAÇÃO: Órgão imparcial e noticioso (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal Diversos nº 70 Português - Não 

Disponibilidade 1933 

 

1338) O NACIONAL: Órgam independente e noticioso (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal 
Diversos nº 27 
Diversos nº 60 

Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1918 - janeiro/ junho 

1919 

 

1339) NA PONTA DO LÁPIS: Boletim informativo do Centro Educacional Estimoarte 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1999 - agosto 
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1340) O NASCENTE. Joaçaba. 

Ver o NASCENTE UNIVERSITÁRIO 

  

1341) O NASCENTE UNIVERSITÁRIO (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1999 - dezembro 

2001 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 
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2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1342) A NAVALHA: Jornal do povo 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1919 - janeiro 

 

1343) NAVEGANDO A NOTÍCIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brasília - - Português - Não 

Disponibilidade 2015 - julho/ agosto 

 

1344) O NENÊ: Jornal das crianças (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 13 Sim 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
644 

Disponibilidade 1918 - julho/ agosto 

 

1345) O NETTO: Órgam critico e noticioso (1898- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1898 - julho 

  

1346) NITRO (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2009 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 
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1347) A NOITE (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1918 - fevereiro/ junho/ agosto 

 

1348) A NOITE (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1920 - novembro/ dezembro 

 

1349) O NOROESTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Lourenço 

do Oeste 
- - Português - Não 

Disponibilidade 

1993 - maio 

1994 - setembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março 

1998 - junho/ agosto 

1999 - abril/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

dezembro 

2014 - fevereiro 

 

1350) O NORTE (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal - Português - Não 
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Disponibilidade 

2011 - outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2015 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

1351) NOSSA FOLHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2006 - junho/ julho/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ maio/ agosto/ outubro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março 

2009 - maio/ junho/ julho/ agosto 

2010 - julho/ setembro/ outubro 

2011 - setembro/ outubro/ novembro 

2012 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto 

  

1352) NOSSA FOLHA: Órgão do grêmio cultural “Cid Rocha Amaral”, da Escola 

Industrial de Florianópolis (1946- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 61 Português - Não 
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Disponibilidade 

1946 

1947 

1948 

 

1353) NOSSA GENTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Nova Veneza - - Português - Não 

Disponibilidade 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro 

 

1354) NOSSA ILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - setembro/ outubro 

1997 - fevereiro 

1998 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1355) NOSSA TERRA (1926-1926) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. única - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1926 - setembro 

 

1356) A NOSSA VOZ: Jornal Bimensal do Sinasefe Seção Sindical ETFSC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimensal - Português - Sim 

Disponibilidade 

2000 – setembro-outubro 

2001 – abril  

2002 – julho-agosto 

 

1357) NOSSO BAIRRO (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2012 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
651 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1358) NOSSO JORNAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1998 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

1359) NOSSO JORNAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 
1960 - maio 

1985 - maio 
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1360) NOSSO JORNAL: Órgão dos alunos das escolas normais secundárias e 

superior vocacionais do  Instituto Estadual de Educação (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. única - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1937 - julho/ setembro 

 

1361) NOSSO JORNAL: Órgão Mensal dos Alunos do Curso Primário Elementar e 

Curso Primário Complementar do Grupo Escolar Modelo "Pedro II" 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - Sim 

Disponibilidade 
1950 - outubro 

1953 - agosto 

 

1362) O NOSSO: Semanário político (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 67 Português Rolo nº 10 Não 

Disponibilidade 1925 
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1363) NOSSO POVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2001 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2002 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ maio/ agosto 

2011 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

  

1364) A NOTA (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - outubro 

 

1365) A NOTA (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 78 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1917 - julho 

1918 

1919 - janeiro 

 

1366) A NOTA: Hebdomadário, politico, litterario, noticioso (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal - Português Rolo nº 13 
Parcial 

(A BPSC 
possui 
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edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1929 

1930 - março 

 

1367) A NOTA: Jornal independente, litterario e noticioso (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 78 Português Rolo nº 10 Não 

Disponibilidade 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

 

1368) A NOTA: Semanário hercilista (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 78 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1919 - agosto 

1920 

 

 

 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
656 

1369) A NOTÍCIA: Semanário independente (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 19 
Sim 
(Não 

autorizado) 

Disponibilidade 1919 

 

1370) A NOTÍCIA: Hebdomadário (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 20 Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1912 - janeiro 

1914 

1915 

 

1371) A NOTÍCIA: Jornal independente e noticioso (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaguaruna Mensal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1932 - novembro 
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1372) A NOTÍCIA: Jornal independente e noticioso (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Mensal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1919 - janeiro 

 

1373) A NOTÍCIA: Jornal de viagem (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1906 - [S.d.]/ junho 

 

1374) A NOTÍCIA: Semanário independente (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

(Não 
autorizado) 

Disponibilidade 

1923    1931    1938 

1924    1932    1939 

1926    1933    1940 

1927    1934    1941 

1928    1935    1942 
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1929    1936    1943 

1930    1937    1944 

 

1375) A NOTÍCIA: Diário matutino (1946- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Diário - Português - Não 

Disponibilidade 

1946   1947   1948   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   

1957   1958   1959   1961   1963   1964   1979   1980   1981   1982   1983   

1984   1985   1986   1987   1988   1989 

1990 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro*/ novembro/ dezembro 

*A partir de outubro/2019, passa a circular como Revista AN (Semanal). 
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1376) NOTICIÁRIO CREMER  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português Não Não 

Disponibilidade 1991 

 

1377) NOTICIÁRIO DE RIO NEGRINHO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio Negrinho Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1988 - setembro/ novembro 

1989 - fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

1378) NOTICIÁRIO ZIGUE (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português - Não 

Disponibilidade 2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 
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1379) NOTÍCIAS: Informativo semanal do Sistema Federação das Indústrias do 

Estado de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1999 

  

1380) NOTÍCIAS ACIJS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul - - Português - Não 

Disponibilidade 1999 - maio 

 

1381) NOTÍCIAS DO CAMPECHE E SUL DA ILHA (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2004 - setembro 

 

1382) NOTÍCIAS DO DIA (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Diário - Português - Não 

Disponibilidade 

2006 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2007 - janeiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2010 - julho 

2011 - fevereiro/ março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1383) NOTÍCIAS DO DIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Diário - Português - Não 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
663 

Disponibilidade 

2011 - fevereiro/ março/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro 

 

1384) NOTÍCIAS DO ESTREITO: O jornal da comunidade estreitense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2009 - setembro 

 

1385) NOTÍCIAS DO VALE (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Braço do Norte Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2003 - outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 
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2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ outubro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - junho/ julho/ agosto/ setembro 

2009 - fevereiro/ julho 

2010 - fevereiro/ maio/ outubro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ dezembro 

2013 - abril/ maio 

 

1386) NOTÍCIAS DO SEEF: Sindicato dos Empregados em Edifícios e em 

Empresas de Compra 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2016 - janeiro/ fevereiro 

 

1387) NOTISUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Braço do Norte Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março 
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1388) NOVA CRUZADA (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - maio 

  

1389) NOVA ERA. Rio do Sul. 

Ver  JORNAL NOVA ERA 

   

1390) NOVIDADES: Órgam noticioso (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1904 - julho/ agosto   1909 

1905 - abril                 1910 

1906 - novembro        1917 

1907                           1921 - junho 

1908                           1922 

 

1391) NOVOESTE (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Maravilha Semanal - Português - Não 
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Disponibilidade 

1994 - setembro/ outubro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1392) O NOVO IRIS:  Jornal politico, litterario, industrial e mercantil (1850- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Trissemanal - Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1850 

1851 

 

1393) NOVO JORNAL (1983- ) - Doação Jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Não Não 

Disponibilidade 
1983 - abril-maio/ maio/ maio-junho/ junho/ junho-julho/ julho/ agosto/ 

agosto-setembro/ setembro/ outubro 
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1394) NOVO RUMO: Relatório da Administração 89/92 de Concórdia 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia - - Português - - 

Disponibilidade 1992 - setembro 

 

1395) NOUTE D’O DIA (1916-1916) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 
1916 - fevereiro 

*Edição especial para a festa da Cruz Vermelha no Club Germânia 

 

1396) LA NUOVA URUSSANGA: Giornale degli interessi coloniali Del sud dello 

stato (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga Semanal - 
Português/ 

Italiano 
Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1917 - setembro 
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LETRA O 
 

1397) OÁSIS: Revista mensal (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

1398) OBSERVATÓRIO LOCAL (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Taió - - Português - Não 

Disponibilidade 

2007 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

2010 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - abril/ maio 

 

1399) OESTE NOTÍCIA (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xaxim Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1999 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 
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2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2003 - março 

 

1400) OH! FERRO! Órgam litterario, critico e noticioso (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 06 Português - Sim 

Disponibilidade 1901 - fevereiro/ junho 

 

1401) OI CAPIVARI (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Capivari de 
Baixo 

Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2003 - novembro 

2004 - setembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ dezembro 

2006 - fevereiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 
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2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1402) OI SÃO JOSÉ (1994- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

1994 - dezembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2002 - janeiro/ junho/ julho/ setembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ maio/ junho/ outubro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1403) OLHA O PEIXE (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Navegantes - - Português - Não 
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Disponibilidade 2013 - abril/ maio 

 

1404) OLHA AQUI.COM (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
2005 - outubro/ novembro 

2006 - março/ abril/ maio/ junho 

 

1405) O OLHO: Jornal humorístico (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916. - janeiro/ fevereiro 

 

1406) O OLHO: Semanário Ilustrado (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1916. - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 
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1407) OLHO MÁGICO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Irani Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2010 - setembro 

2011 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

1408) O PÃO DE LÓ: Informativo quinzenal da Festa de Confraternização 2005 da 

SOL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 2005 - novembro 

 

1409) L’OPERAIO: Organo della colonia italiana di S. Caterina (1896- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] Semanal Diversos nº 02 Italiano Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1896 - julho/ agosto 
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1410) OPERÁRIO: Órgam da Liga Operária de Santa Catharina (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 

1900 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1901 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

1904 - fevereiro/ abril 

 

1411) OPERÁRIO: Órgão Oficial da Escola de Aprendizes Artífices de SC (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 75 Português - Sim 

Disponibilidade 1937 - junho/ dezembro 

  

1412) O OPERÁRIO: Periodico litterario e noticioso - propriedade dos compositores 

do Jornal do Commercio (1881-1881) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 02 Português - Sim 

Disponibilidade 1881 - agosto/ setembro/ outubro 
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1413) OPINIÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1995 - maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1414) OPINIÃO (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Otacílio Costa Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1997 - agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

1415) OPINIÃO (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
1999 - outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho 

 

1416) A OPINIÃO (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Diário - Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1915 - janeiro/ março/ junho 

1916 - julho 

1917 

1918 

 

1417) OPINIÃO CATHARINENSE:  Jornal politico e noticioso (1874-1875) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 11 Português - Sim 

Disponibilidade 

1874 - outubro/ novembro/ dezembro 

1875 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

 

1418) OPINIÃO DE FLORIANÓPOLIS (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 2004 

 

1419) A ORDEM (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Itajahy Semanal Diversos nº 33 Português - Não 

Disponibilidade 1930 

  

1420) A ORDEM: Folha republicana (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xanxerê Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1922 - agosto 

 

1421) A ORDEM:  Jornal semanário apolítico e de defesa das instituições e do 

regime (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 35 Português - Não 

Disponibilidade 1937 

 

1422) A ORDEM: Órgam maçônico (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 23 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
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digitalizadas) 

Disponibilidade 1916 - outubro 

                         

1423) A ORDEM:  Semanário dedicado aos interesses do povo (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal Diversos nº 23 Português - Não 

Disponibilidade 1918 

 

1424) O ORIENTADOR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1923 

  

1425) ORIENTE: Órgam maçônico (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 26 Português - Sim 

Disponibilidade 
1911 - dezembro 

1914 - outubro/ novembro/ dezembro 
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1915 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1916 - fevereiro/ março 

 

1426) A ORTIGA: Revista carnavalesca 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal - Português Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1924 

 

1427) ÓTIMO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ novembro/ 

dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro 

2013 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2018 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

 

1428) OVO NO COLOMBO: Para defender os trabalhadores catarinenses (2013- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2013 - maio/ junho/ outubro 
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LETRA P 
 

1429) O PACAJÁ:  Jornal litterario, recreativo e noticioso (1862- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 04 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1862 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1430) A PÁGINA: Publicação hebdomadária crítica, litteratura, arte e sport (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1924 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1431) PÁGINA TRÊS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 
Camboriú 

- - Português - Não 

Disponibilidade 
2002 - maio/ junho 

2006 - março/ junho/ setembro/ outubro 
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1432) A PALAVRA (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2006 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1433) A PALAVRA: Órgam dos tirocínios (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - Diversos nº 01 Português - Sim 

Disponibilidade 1906 - setembro/ outubro 

 

1434) A PALAVRA: Órgam christão de propaganda evangélica (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1917 - junho 
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1435) A PALAVRA: Órgão dos acadêmicos (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Não 

Disponibilidade 1930 

 

1436) PALAVRA: Órgam litterario (1888- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº01 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1888 - julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

1437) PALAVRA DO CORAÇÃO: Um informativo do Colégio Coração de Jesus 

(1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1997 - agosto 

1998 - janeiro/ março/ abril/ julho/ outubro 

 

1438) PALAVRA PALHOCENSE (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Palhoça Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2005 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

novembro 

 

1439) O PALHAÇO: Crítico e mexeriqueiro (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 01 Português - Sim 
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Disponibilidade 1916 - janeiro 

 

1440) O PALHAÇO: Órgam crítico (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português  Sim 

Disponibilidade 1902 - fevereiro 

 

1441) O PALHAÇO: Órgão critico e litterario (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - Diversos nº 01 Português  Sim 

Disponibilidade 1916 - fevereiro 

 

1442) PALHOÇA E SUA GENTE (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2005 - novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ agosto 
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1443) O PALHOCENSE (1989- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1989 - outubro/ dezembro 

1990 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - maio/ novembro/ dezembro 

1992 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

dezembro 

1994 - janeiro 

1996 - setembro 

1999 - outubro 

 

1444) PANE (1977- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 1977 - outubro/ novembro 

  

1445) PÃO-POR-DEUS: Informativo do projeto memória palhocense (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça - - Português - Não 
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Disponibilidade 2002 - março 

 

1446) O PAPAGAIO: Jornal crítico, litterario e noticioso (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1900 

 

1447) O PAPA SIRI (1981- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - Não 

Disponibilidade 
1981 - junho/ novembro/ dezembro 

1982 - julho/ dezembro 

 

1448) PAPEL JORNAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1997 - fevereiro 
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1449) O PARAFUSO: Jornal humorístico e noticioso (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1916 - novembro 

 

1450) O PARAFUSO: Órgam crítico (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - outubro 

 

1451) PAROLE (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ascurra Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1452) PARLAMENTO: Informativo da Bancada do PT-SC (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 2008 - novembro 

 

1453) PARTICIPAÇÃO JÁ: O povo governa (1986-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 
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Disponibilidade 1986 - fevereiro 

 

1454) PÁTRIA: Publicação bi-semanal (1893- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Bissemanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1893 - junho/ outubro 

 

1455) A PÁTRIA (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Não 

Disponibilidade 

1930    1933 

1931    1934 

1932    1935 

 

1456) A PÁTRIA: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal Diversos nº 18 Português - Sim 

Disponibilidade 1918 - agosto/ setembro 
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1457) A PÁTRIA: Órgam de interesse local (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Semanal Diversos nº 18 Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1905 - agosto 

1906 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1907 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

*A partir da edição nº 56 de 05 de agosto de 1906, subtítulo: Órgam 

noticioso e imparcial. 

 

1458) LA PATRIA: Periódico settimanale (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga Semanal - Italiano Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1901 - agosto 

 

1459) O PATRIOTA. : Jornal da Província de Santa Catharina (1875- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português - Sim 

Disponibilidade 1875 - fevereiro 
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1460) A PATRULHA: Órgão de circulação interna entre os elementos das 

instituições policiais do Estado (1950- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 73 Português - Sim 

Disponibilidade 1950 - janeiro/ fevereiro/ março/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1461) PAUTA DA SEMANA (2008- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Herval D’Oeste Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2008 - dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 
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1462) A PAVÚNA... : Órgão dos acadêmicos: Jornal elegante (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1930 - março 

 

1463) A PAZ (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - agosto 

 

1464) A PAZ: Órgão independente (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1925 - março/ outubro 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 
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1465) PAZ E BEM: Jornal do Clubinho São Francisco (1976- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ituporanga - Diversos nº 93 Português - Não 

Disponibilidade 1979 

 

1466) PCB É LEGAL: Campanha para Prefeitura de Florianópolis - Doação 

Jornalista Celso Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1985 - outubro 

 

1467) PEDRA FURADA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urubici - - Português - Não 

Disponibilidade 2016 - abril/ junho 

 

1468) O PÉGA-TUDO: Hebdomadário critico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - julho 

 

1469) O PEIXE FRESCO: Informativo do Mercado Público (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1996 - maio/ junho/ julho/ agosto 

1997 - maio/ junho 

 

1470) O PEIXINHO (1981- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - Sim 

Disponibilidade 1988 - janeiro 

 

1471) PELOS CAMPOS (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - julho/ setembro 
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1472) A PENNA: Órgam da bibliotheca do Club Doze de Agosto (1893- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Quinzenal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1893 - janeiro 

 

1473) A PENNA: Órgam do Club Litterario Cruz e Souza (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1902 - julho/ dezembro 

 

1474) A PENNA: Órgam da mocidade lagunense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1904 - outubro 

 

1475) A PENNA: Órgam noticioso, litterario e crítico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Tubarão Bissemanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1910 - janeiro 

 

1476) PENNA, AGULHA E COLHER: Jornal de donas e donzellas (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 53 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 

1917 - novembro/ dezembro 

1918 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1919 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1477) PENSE DIFERENTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - Não 

Disponibilidade 2016 

 

1478) O PEQUENO ESCOLAR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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[S.l.] - Manuscrito Português - Sim 

Disponibilidade 1950 - maio 

 

1479) PERIÓDICO DA SEMANA (1864-1865) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 04 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1864 

1865 

 

1480) A PERSEVERANÇA:  Jornal litterario (1868- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Trimensal Diversos nº 80 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 1868 

 

1481) O PERU: Órgam de assaltos de alegria (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português Rolo nº 15 Sim 
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Disponibilidade 1931 - janeiro 

 

1482) O PETARDO: Órgão de combate (1913- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 1913 - maio 

 

1483) PETIT LOUVRE: Semanário de propaganda (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1924 - maio/ junho 

  

1484) O PHAROL  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2000 - março/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro 

2002 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 
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outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - abril/ maio/ julho/ setembro/ outubro/ dezembro 

2013 - janeiro/ setembro/ outubro/ novembro 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ novembro 

2015 - fevereiro/ março/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2016 - fevereiro/ abril/ maio/ julho/ agosto/ novembro/ dezembro 

2017 - fevereiro/ abril/ maio/ junho/ agosto/ outubro/ novembro 

 

1485) O PHAROL: Commercial, noticioso e humorístico (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Bissemanal 
Diversos nº 14 

Diversos nº 62 
Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

(Não 
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autorizado) 

Disponibilidade 

1904    1912    1921    1928    1935 

1905    1913    1922    1929    1936 

1906    1915    1923    1930 

1907    1916    1924    1931 

1908    1918    1925    1932 

1909    1919    1926    1933 

1910    1920    1927    1934 

 

1486) O PHAROL: Litterario e noticioso (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português - Sim 

Disponibilidade 1892 - abril 

 

1487) O PHAROL: Órgão commercial, noticioso e humoristico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1919 - maio 

 

1488) PHAROL: Periódico commercial e noticioso (1891- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Laguna Semanal Diversos nº 14 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1891 - maio/ junho 

 

1489) PHAROL: Órgão federalista (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 14 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1892 - maio 

 

1490) A PHENIX: Semanario illustrado 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1916 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1491) O PICOLÉ (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - novembro 
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1492) PINGENTE (1976- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1976 - junho 

 

1493) O PINGO: Órgam critico e noticioso (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Orleans - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - setembro 

 

1494) PIRABEIRABA BLATT 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 
2011 - dezembro 

2013 - março/ abril/ maio/ junho/ julho 

 

1495) PIRÃO D’ÁGUA (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Porto Belo - - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - setembro/ outubro/ novembro 

1997 - abril/ maio/ julho/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2001 - abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

1496) O PIRAJUBAÉ: Jornal do Bairro Costeira do Pirajubaé (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 
1998 - setembro/ outubro/ novembro 

2000 - abril 

 

1497) O PLANALTO (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2013 - março/ abril/ maio/ junho 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

1498) O PLANALTO (1977- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Caçador Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1978 

1979 

1980 

  

1499) O PLANALTO (1977- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 94 Português - Não 

Disponibilidade 

1977 

1978 

1979 

1980 

 

1500) O PLANALTO: Jornal independente e noticioso (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 27 Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1917 - junho 

1918 - agosto  

1920 - setembro 

1924 - maio 
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1501) O PLANALTO: Órgam imparcial (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Curitybanos Quinzenal Diversos nº 27 Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1909 - janeiro 

 

1502) O PLANALTO: Órgam imparcial (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 94 Português Rolo nº 19 Não 

Disponibilidade 

1917    1923    1980 

1919    1924 

1920    1977 

1921    1978 

1922    1979 

 

1503) PLANALTO (1944- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Serra Alta Semanal - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1944 - outubro 

1945 

1946 

1947 

 

1504) PLATAFORMA ZERO: Informativo do Sindicato das Empresas de Transporte 

Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1998 - abril/ maio 

 

1505) POLSKA E BRAZILLI (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 
Sul 

Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2007 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 

 

1506) POLYANTHÉA: Homenagem a Affonso Penna 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1906 - agosto 

 

1507) POLYANTHÉA: Homenagem a Hercílio Pedro da Luz 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1919 - agosto 

 

1508) POLYANTHÉA: Homenagem a João Cabral de Mello 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Ed. Única - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1905 - agosto 

 

1509) POLYANTHEA: Letras e arte, gazeta hebdomadária (1889- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 01 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1889 - março/ abril/ maio 
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1510) POMERODE ZEITUNG (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pomerode Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1995 - janeiro 

1998 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

dezembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro  

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ junho/ julho/ agosto 

  

1511) A PONTA: Jornal da Associação do Bairro do Sambaqui (1993- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Mensal - Português - Sim 

Disponibilidade 1993 - julho/ outubro/ novembro 

 

1512) A PONTE (1979-1987) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1979    1984 

1980    1985 

1981    1986 

1982    1987 

1983 

  

1513) PONTO DE FUGA (2017- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Anual - Português - Não 

Disponibilidade 2017 

 

1514) O PONTO (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Tijucas Semanal Diversos nº 63 Português - Sim 

Disponibilidade 
1920 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1515) A PONTUAÇÃO (1895- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1895 - outubro (manuscrito) 

 

1516) POPULAR CATARINENSE (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2002 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2014 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho 

2018 - janeiro/ maio 

2019 - abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1517) O POPULAR. Brusque. 

Ver A VOZ DE BRUSQUE 

  

1518) O POPULAR:  Órgão imparcial, social, commercial e noticioso (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 32 Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1932 - abril 
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1519) POR LAGES, COM VOCÊ: Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de 

Lages 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português - - 

Disponibilidade 1989  

 

1520) POR SANTA CATARINA: Órgão da coligação republicana legionária (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1934 - janeiro 

 

1521) POR SEMPRE FLORIPA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2018 

 

1522) PORTA VOZ: Orgam litterario, humorístico e defensor da classe typographica 

(1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1912 - junho 

 

1523) PORVIR: Folha recreativa, noticiosa e commercial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1885 - maio/ junho 

 

1524) PÓS-INCUNÁBULOS: Informativo dos acadêmicos de Biblioteconomia 

FAED/UDESC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1994 - abril 

 

1525) O POVO (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Imbituba - - Português - Não 
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Disponibilidade 
2000 - dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

1526) O PRAÇA: Jornal da Associação dos Praças de Santa Catarina (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2017 

  

1527) O PRELO: Jornal semanal, critico e noticioso (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1911 - fevereiro 

 

1528) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE: Boletim Oficial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Salete - - Português - - 

Disponibilidade 1989 - junho/ outubro 
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1529) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO: Boletim Oficial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Salto Veloso - - Português - - 

Disponibilidade 
1989 - abril 

1990 - janeiro 

 

1530) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA: Boletim Oficial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira - - Português - - 

Disponibilidade 
1989 - fevereiro/ maio/ julho/ outubro 

1991 - setembro-outubro 

 

1531) PRESTANDO CONTAS: Tijucas: 40 meses de muito trabalho 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - - Português - - 

Disponibilidade 1993 

 

1532) PRIMEIRA HORA (1998- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Rio Negrinho Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

1998 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1533) PRIMEIRO DE ABRIL: Periódico commercial, noticioso e recreativo (1884- ). 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 07 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 

1884 - abril/ julho/ agosto/ setembro 

*Formas Variantes do Título: 

PRIMEIRO DE ABRIL: Periódico commercial, Noticioso e Recreativo  

PRIMEIRO DE ABRIL: Periódico Imparcial, Commercial e Noticioso 

 

1534) PRIMEIRO DE MAIO : Homenagem da Sociedade Beneficente União dos 

Artistas ao dia 1º de maio (1904-1904) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. Única - Português Rolo nº 19 Sim 
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Disponibilidade 1904 - maio 

 

1535) O PRODUTOR DE FUMO: Editado pelo Depto. de Fumo da Cia. Souza Cruz 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimestral - Português - Não 

Disponibilidade 

1983 - outubro/ novembro/ dezembro 

1984 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1985 - junho/ julho 

1988 - abril/ maio/ junho/ outubro/ novembro/ dezembro 

1989 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1990 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1991 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

1992 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1993 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

dezembro 

1995 - fevereiro/ março 

1996 - junho/ julho 

  

1536) PROFESSOR : Revista mensal da Associação do Professorado Catharinense 

(1889- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro Mensal - Português Rolo nº 17 Sim 

Disponibilidade 1889 - agosto 

 

1537) O PROGRESSISTA : Jornal politico, litterario e noticioso (1860- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal - Português Rolo nº 19 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1860 

1861 

 

1538) PROGRESSO : Noticioso e litterario (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 

1899 - janeiro/ dezembro 

1900 - abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1901 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ novembro/ dezembro 

    

1539) O PROGRESSO (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 13 Sim 
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Disponibilidade 1921 - abril/ maio 

 

1540) O PROGRESSO : Diário noticioso e de annúncios da Província de Santa 

Catharina (1880- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Diário - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1880 - abril/ julho 

 

1541) O PROGRESSO : Jornal diário, sem cores políticas e de propaganda (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1905 - outubro 

 

1542) O PROGRESSO : Jornal independente e noticioso (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal Diversos nº 34 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1929 - novembro 

1930 

1931 

1932 - agosto 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

  

1543) O PROGRESSO : Órgão imparcial (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Quinzenal - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1917 - outubro 

 

1544) PROVÍNCIA : Folha conservadora (1882- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Diário Diversos nº 89 Português - Sim 

Disponibilidade 1882 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1545) A PROVÍNCIA : Folha política e noticiosa (1870- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro Bissemanal - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 

1870 - outubro/ novembro/ dezembro 

1871 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1872 - janeiro 

  

1546) A PUA : Jornal humorístico, crítico e noticioso (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - maio 

 

1547) O PIRYLAMPO (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campos Novos Diário - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1919 - outubro 

 

1548) O PYRILAMPO : Jornal litterario, commercial e noticioso (1864- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Quinzenal Diversos nº 09 Português Rolo nº 05 Sim 
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Disponibilidade 1864 - setembro/ outubro/ novembro 
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LETRA Q 
 

1549) DIE QUASSELBUDE (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Concórdia - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1932 - janeiro 

1933 - fevereiro 

1934 - janeiro 

 

1550) O Q.C.V. : Semanário critico, humoristico e litterario (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1932 - janeiro 

 

1551) QUEBRA NOZES :  Periódico mensal, crítico e humorístico (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - Diversos nº 06 Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1905 - setembro/ novembro 
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1552) A QUINZENA : Jornal litterario e recreativo (1861-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Quinzenal Diversos nº 04 Português Rolo nº 05 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1861 

1862 
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LETRA R 
1553) RADAR  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Não Não 

Disponibilidade 
1987 - julho/ agosto 

1990 - novembro 

 

1554) O RAIO : Orgam mexeriqueiro (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - setembro 

 

1555) A RAZÃO : Órgão litterario e noticioso (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - Diversos nº 13 Português - Sim 

Disponibilidade 1902 - setembro/ outubro 

 

1556) A RAZÃO : Orgam popular (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São Francisco 
do Sul 

Semanal Diversos nº 13 Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1918 - agosto 

1919 

1920  

1921 

1922 - setembro 

1923 

1924 - setembro 

1925 

1926 

1927 - janeiro 

1928 

1929 - fevereiro 

1930 - março 

 

1557) A RAZÃO : Orgam do Partido Liberal Lagunense (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal 
Diversos nº 64 
Diversos nº 68 

Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1931 - maio/ agosto/ dezembro 

1932 - outubro 

1933 

1934 - julho 

1935 

 

1558) A RAZÃO TIJUQUENSE. Tijucas. 

Ver JORNAL RAZÃO. 
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1559) O REBATE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

União da Vitória 
(PR) 

Quinzenal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1905 - julho 

 

1560) O REBATE: Semanário sem ligações políticas (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

(Não 
autorizado) 

Disponibilidade 

1934    1940 

1935    1941 

1936    1942 

1937    1943 

1938 

1939 

 

1561) O REBOJO (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Não Não 
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Disponibilidade 1997 

 

1562) O REBOQUE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1930 - fevereiro/ março 

 

1563) O REDATOR (1984- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Bom Retiro Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 
1984 - novembro/ dezembro 

1985 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

1564) REDENÇÃO (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador - - Português Não Não 

Disponibilidade 1988 - novembro 
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1565) REFORM.: Organ für die gefammten buterenffen der kolonie Dona Franzista 

(1887- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1887 

1888 

 

1566) A REFORMA: Órgão da mocidade presbiteriana independente (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal Diversos nº 66 Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 

digitalizadas) 

Disponibilidade 

1929 

1930 

1931 - setembro 

 

1567) A REFORMA: Órgam christão de propaganda evangélica (1916- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 39 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1916 - outubro/ novembro/ dezembro 
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1568) REFORMA: Órgão imparcial (1905- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Trissemanal - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1905 - outubro 

1906 - junho 

1907 

 

1569) REGENERAÇÃO: Órgam da Aug. E Resp. Loj. Cap. Regeneração 

Catharinense 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 40 Português Rolo nº 16 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 

Disponibilidade 

1900 

1901 

1902 

 

1570) A REGENERAÇÃO:  Jornal da Província de Santa Catharina (1868- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Bissemanal - Português Rolo nº 15 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 

Disponibilidade 

1868    1876    1885 

1869    1877    1886 

1870    1878    1888 
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1871    1880    1889 

1872    1881 

1873    1882 

1874    1883 

1875    1884 

* Em 1885 passa  a circular com o título: “REGENERAÇÃO: folha diária, 

noticiosa, commercial e filiada às idéias liberaes” 

 

1571) A REGIÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Mensal - Português Não Não 

Disponibilidade 
1993 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1572) A REGIÃO: A integração pela notícia (1979- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

 [Ituporanga] - Diversos nº 93 Português Não Não 

Disponibilidade 1979 

 

1573) REGIÃO SERRANA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages - - Português Rolo nº 16 Sim 
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Disponibilidade 1897 - agosto 

 

1574) REGIÃO SERRANA: Orgam do Partido Republicano 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 20 Português - Não 

Disponibilidade 
1903 

1910 

 

1575) REGIÃO SERRANA:  Jornal independente (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 75 Português - Sim 

Disponibilidade 1937 - setembro/ outubro/ novembro 

 

1576) REGIÃO SERRANA: Órgão independente (1946- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Semanal Diversos nº 65 Português - Não 

Disponibilidade 

1946   1952 

1947   1953 

1949   1954 

1950   1955 
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1951 

 

1577) O REGIONAL (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2001 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2014 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 
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1578) O REGIONAL: Folha semanal (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal Diversos nº 74 Português - Não 

Disponibilidade 1923 

 

1579) REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Indaial Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
1996 - abril/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ junho 

  

1580) REGIONAL (1988- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça/ Santo 
Amaro da 
Imperatriz 

Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1988 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1989 - março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1990 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho 

1991 - fevereiro/ abril/ maio/ agosto 

1992 - março/ abril/ agosto/ setembro/ novembro 

1993 - maio/ julho 

1994 - maio/ junho/ julho 

1997 - abril 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
739 

2001 - outubro 

2002 - novembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - dezembro 

 

1581) REGIONAL NORTE. Blumenau. 

Ver ZONA NORTE. 

  

1582) REGIONAL SUL (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Braço do Norte Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 

1997 

1998 
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1583) REGIONAL SUL: O seu jornal! (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Braço do Norte Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
2004 - dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

 

1584) O REGIONAL SUL (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Armazém - - Português - Não 

Disponibilidade 

2003 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2019 - dezembro 

 

1585) REGISTRO: Jornal de divulgação interna da CASAN (1987-.) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 

1987 - julho/ agosto 

1990 

1991 

1993 

1994 

1997 

2015 

2018 - março/ abril 

 

1586) REGISTRO EM LETRAS E FOTOS: Biblioteca Pública do Estado (1970-

1970) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Ed. única - Português - Sim 

Disponibilidade 1970 - janeiro 

 

1587) O RELATOR CATHARINENSE (1845-1845) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português - Sim 

Disponibilidade 

1845 - outubro/ novembro 

*Relato da Visita do Imperador Pedro II nas cidades de Desterro, São 

José e Santo Amaro. 

 

1588) RELEITURAS: Furb 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1994 - julho 

 

1589) RENOVAÇÃO: Revista Quinzenal, Artes, Letras, Atualidades (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 
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Disponibilidade 1931 - setembro/ outubro/ novembro 

 

1590) O RENOVADOR 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna - - Português - Não 

Disponibilidade 

1987 

1988 

1989 

1990 

 

1591) O RENOVADOR/ FOLHA DO POVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
- - Português - Não 

Disponibilidade 1992 - outubro/ novembro 

 

1592) REPÓRTER (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis/ 

Chapecó 
- - Português - Não 

Disponibilidade 1995 - abril/ junho/ julho/ novembro 
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1593) O REPORTER (1896- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 03 Português - Sim 

Disponibilidade 
1896 - novembro/ dezembro 

1897 - janeiro 

 

1594) REPUBLICA: Orgam Official : Órgão do Partido Republicano Catharinense 

(1889-1937) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro/ 
Florianópolis 

Diário Diversos nº 03 Português - 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 

Disponibilidade 

1889    1894    1899    1918    1923    1928    1933     

1890    1895    1900    1919    1924    1929    1934 

1891    1896    1901    1920    1925    1930    1935 

1892    1897    1902    1921    1926    1931    1936 

1893    1898    1903    1922    1927    1932    1937 

  

1595) RESISTÊNCIA: Um jornal de luta por Santa Catarina (1956- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Não Não 

Disponibilidade 
1956 

1957 
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1596) RETOQUES: Jornal da Associação Catarinense dos Artistas Plásticos 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Não Sim 

Disponibilidade 1986 - dezembro 

  

1597) A REVELAÇÃO: Orgam do Centro Espírita Caridade de Jesus (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 
do Sul 

Mensal Diversos nº 01 Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 
1906 - setembro 

1916 - novembro 

  

1598) A REVELAÇÃO : Revista religiosa e litteraria (1852- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Mensal Diversos nº 01 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional) 

Disponibilidade 
1852 

1853 

 

1599) A REVISTA: Orgam dos interesses locaes, imparcial, noticioso e instructivo 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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São Francisco 
do Sul 

Mensal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1908 - setembro 

 

1600) REVISTA ACADÊMICA: Órgão dos Estudantes do Instituto Polytechnico 

(1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 19 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1920 - junho/ agosto 

 

1601) REVISTA CATHARINENSE: Publicação mensal destinada à defeza dos 

interesses do Estado de Santa Catharina (1900- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Rio de Janeiro] Mensal Diversos nº 06 Português - 

Sim  

(Seção 
Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1900 - janeiro/ abril/ maio 

 

1602) REVISTA COMMERCIAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Desterro Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1893 - julho 

 

1603) REVISTA DA ÉPOCA (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 
1928 - agosto 

1929 - janeiro 

 

1604) REVISTA DE EDUCAÇÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 

1936 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

novembro/ dezembro 

1937 - janeiro/ fevereiro  

 

1605) REVISTA DE ENSINO PRIMÁRIO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Semanal - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1922 - setembro 

 

1606) REVISTA DE SANTA CATHARINA (1895-1896) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Rio de Janeiro] Bimensal - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 

1895 - outubro/ novembro/ dezembro 

1896 - janeiro/ fevereiro 

*Circulava no Rio de Janeiro 

 

1607) REVISTA DO CENTRO CATHARINENSE DE LETRAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1925 - maio/ setembro 

 

1608) REVISTA DO COMÉRCIO: Comércio, indústria e lavoura (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Mensal - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1932 - junho/ julho 

 

1609) REVISTA DO COMMERCIO (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
Quinzenal - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1929 - junho/ julho 

 

1610) REVISTA ILLUSTRADA (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 13 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1919 - março 

 

1611) REVISTA JORNAL DAS PRAIAS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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[Barra Velha] - - Português - 

Sim  

(Seção 
Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1964 - dezembro 

 

1612) O RIO-SULENSE (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Semanal - Português Não Não 

Disponibilidade 

2005 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1613) O RODÃO: Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte 

Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Não Não 

Disponibilidade 

2004 - maio 

2005 

2008 - junho 

2011 - abril 

2018 - agosto 

 

1614) O RODEENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio - - Português Não Não 

Disponibilidade 

2016 - julho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 
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1615) O RONCO: Orgam crítico, litterario e noticioso (1896- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 08 Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1896 - agosto/ setembro 

 

1616) O RONCO: Orgam critico e noticioso (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1902 - junho 

 

1617) ROTA CATARINENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque - - Português Não Não 

Disponibilidade 2005 - outubro/ novembro/ dezembro 

 

1618) ROTARY CLUB DE GUARAMIRIM: Boletim informativo Ano Rotário 94/95 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Guaramirim - - Português - - 

Disponibilidade 1995 - junho 

 

1619) O ROTEIRO DA COMUNIDADE: O amigo que lhe diz a verdade (1970- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ituporanga Quinzenal - Português Não Não 

Disponibilidade 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

 

1620) RUMO AO BIGUAÇU DO ANO 2000: Prefeitura Municipal de Biguaçu: 

Gestão 1997/2000 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Biguaçu - - Português - - 

Disponibilidade [S.d.] 

  

1621) DIE RUNDFCHAU: Orgam zur förderung gemeinnütziger interessen (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Brusque Bissemanal - Alemão Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1928 – agosto        1937 

1935               
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LETRA S 
 

1622) SALVE FREDERICO ROLA: Merecida homenagem, sincero preito de 

gratidão (1918-1918) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. única - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1918 - outubro 

 

1623) SALVE RAINHA (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - 

Sim  
(Seção 

Boletins e 
revistas) 

Disponibilidade 1930 - setembro 

 
1624) SAMAE LÍQUIDO E CERTO: Informativo ao Consumidor 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Português - - 

Disponibilidade 1990 - janeiro 
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1625) SANTA CATARINA 2003: PMDB: Um ano de governo, um ano de 

realizações, um ano de mudanças 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Florianópolis] - - Português - - 

Disponibilidade 2004  

 

1626) SANTA CATARINA: Mudanças ano 2 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1988 – 1º semestre  

 

1627) SANTA CATARINA RUNDSCHAU 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Não Não 

Disponibilidade 
1994 - setembro 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

1628) SANTA CATHARINA: Semanário noticioso e de propaganda 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 13 Sim  

Disponibilidade 
1921 - outubro 

1923 - novembro 

 

1629) SANTA MÔNICA: Itajaí: Encarte Especial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí - - Português - - 

Disponibilidade 
1994 - dezembro 

2013 

 

1630) O SANTELMO (1858- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 04 Português - 
Sim 

(Biblioteca 
Nacional)  

Disponibilidade 1858 

 

1631) SANTUÁRIO DE FÁTIMA: Jornal da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e 

Santa Terezinha do Menino Jesus 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
758 

Disponibilidade 2006 - fevereiro 

 

1632) SÃO JOSÉ: Órgão comemorativo ao 7 de setembro (1919-1919) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José Ed. Única - Português Rolo nº 13 Sim  

Disponibilidade 1919 - setembro 

 

1633) SAÚDE EM DIA: Boletim Informativo da Dermus Farmácia Dermatológica e 

Cosmética (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
1996 – dezembro 

1998 – abril  

 

1634) SBPSC: Informativo do Sistema de Bibliotecas Públicas de SC (1981- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 1981 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1635) SC AGRICULTURA: Órgão informativo da Secretaria da Agricultura de Santa 

Catarina.  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1990 

1991 

 

1636) SC AGRICULTURA E PESCA: Boletim Informativo da Epagri (2003- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2003 - julho/ agosto/ setembro/ novembro/ dezembro 

 

1637) SCIENCIA: Jornal do enxadrista (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1925 - março/ abril/ julho-setembro 

 

1638) DIE SCHNAUZE (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Blumenau Anual - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 

1920 - fevereiro 

1921 - fevereiro 

1922 - fevereiro 

1924 - março 

1926 - fevereiro 

1927 - fevereiro 

1928 - fevereiro 

1929 - fevereiro 

1930 - fevereiro 

1931 - fevereiro 

1932 - janeiro 

1933 - fevereiro 

1934 - fevereiro 

1935 - março 

1936 - fevereiro 

1937 

 

1639) SCHÜTZENLIESEL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade [S.d.] 

 

1640) SC JORNAL: Órgão Informativo do Governo do Estado de Santa Catarina 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade [S.d.] 

 

1641) A SEÁRA: Órgão de propaganda espírita (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 66 Português - Não 

Disponibilidade 
1932 

1933 

 

1642) SEIFENBLASEN: “Gratisbeilage der Joinvillenser zeitung” (Suplemento do 

jornal Joinvilenser Zeitung) (1908- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão - Não 

Disponibilidade 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 
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1643) SEM LIMITE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapema Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2007 - novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro 

 

1644) A SEMANA. Curitibanos. 

Ver JORNAL A SEMANA 

  

1645) A SEMANA (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1914 - novembro 

1915 

 

1646) A SEMANA: Publicação dominical (1927- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 
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Disponibilidade 1927 - setembro 

 

1647) A SEMANA (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1928 - outubro 

1929 

1930 - setembro 

1931 

  

1648) A SEMANA (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 74 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1923 - setembro 

 

1649) A SEMANA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Papanduva - - Português - Não 

Disponibilidade 

2013 - novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro 

 

1650) A SEMANA: Defensor dos interesses do povo e da terra francisquense 

(1947- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1949 

1950 

1951 

 

1651) A SEMANA: Órgão noticioso e independente (1955- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 
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Disponibilidade 

1955 

1957 

1958 

 

1652) A SEMANA: Periódico humorístico, crítico e litterario (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Diversos nº 17 Português - Sim 

Disponibilidade 1901 - dezembro 

 

1653) A SEMANA: Periódico de ação social (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1920 - junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1654) A SEMANA: Propriedade duma Sociedade Anônima (1920-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Três Barras Semanal Diversos nº 54 Português - Sim 

Disponibilidade 1920 - abril/ maio/ junho/ julho/ setembro 
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1655) A SEMANA: Revista critica, litteraria e noticiosa (1898- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1898 - maio 

 

1656) SEMANÁRIO CATARINENSE (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2013 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2018 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ setembro/ outubro 

 

1657) SEMANÁRIO DO OESTE (2009- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Saudade Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2009 - maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

 

1658) O SEMEADOR: Órgão dos interesses gerais da zona colonial (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio Semanal Diversos nº 75 Português - 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1936 

1937 

1938 - março/ abril/ maio/ junho 

 

1659) A SENTINELLA: Orgam popular (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 02 Português - Sim 
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Disponibilidade 1898 - maio 

 

1660) SENTINELA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itá Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2008 - outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1661) SENTINELA DO OESTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palma Sola Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2016 - janeiro 

  

1662) SERRA CATARINENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Bom Retiro Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2006 - abril/ dezembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2009 - junho/ setembro/ outubro 

2010 - março/ abril 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ 

novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2017 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ novembro/ 

dezembro 

2018 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro 

2019 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

1663) O SERTANEJO: Semanário dedicado aos interesses da comarca 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Chapecó/ 

Xanxerê 
Semanal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - fevereiro 

 

1664) 7 DE AGOSTO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis N. Especial - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - agosto 

 

1665) SETE DE JULHO: Orgam do Club Sete de Julho (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal Diversos nº 03 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 

1901 - setembro/ dezembro 

1902 - maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro 

1903 - janeiro 

 

1666) SETE DE SETEMBRO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 19 Sim 
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Disponibilidade 1915 - setembro 

 

1667) SETE DE SETEMBRO: Orgam do Club Recreativo Sete de Setembro (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1906 - setembro 

 

1668) SETE DE SETEMBRO: Polyantéa dos alumnos do Instituto Polytechnico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1922 - setembro 

 

1669) SETE DIAS (2006- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 2006 - março/ abril/ maio 
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1670) SIM: Informativo Fusesc (1986) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1989 

 

1671) SINAL VERDE: Jornal do trânsito de Santa Catarina  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1992 

  

1672) SINETA DO CÉO (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Lages Mensal - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1903 - setembro 

 

1673) SINFORME BOLETIM : Órgão informativo do SINJUSC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 
2004 - junho 

2005 - julho/ setembro 

 

1674) SINTESPE: Sindicato dos trabalhadores no Serviço Público Estadual de SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 

2015 - abril/ outubro 

2016 – agosto 

2019 – agosto/ setembro-outubro 

 

1675) SJFOCO (2008- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José/ 

Biguaçu 
Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 
2008 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro 

2013 - outubro 

 

1676) SÓ ESPORTE (2002- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 
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Disponibilidade 

2002 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1677) A SOGRA: Jornal litterario, crítico, humorístico e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 

1925 

1926 

1927 

 

1678) O SOL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1999 - fevereiro/ outubro/ novembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ abril/ agosto/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1679) O SOL DIÁRIO (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí/ Balneário 

Camboriú 
Diário - Português - Não 

Disponibilidade 
2013 - dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 
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1680) O SOL:  Informação, opinião, análise e fotos desta semana (1974- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 

Camboriú 
Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

 

1681) O SOL: Orgam da infância; litterario, noticioso, crítico e commercial (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Quinzenal Diversos nº 08 Português - Sim 

Disponibilidade 

1901 

1903 

1904 

1905 

* A partir de 1903 passa a circular com o subtítulo: orgam imparcial. 

**A partir de 1905 passa a circular com o subtítulo: orgam imparcial e do 

povo. 

 

1682) SÓ...RINDO: Semanário crítico e humorístico (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 
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Disponibilidade 
1931 - março/ outubro/ novembro 

*Circulou com o subtítulo : Órgão dos estudantes. 

 

1683) SONTTAGSBLATT: Órgão evangélico germânico 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque - - Alemão Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 
1898 - dezembro 

1906 - julho 

 

1684) O SPORT: Órgão em pról do sport em Itajahy 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1919 - agosto 

 

1685) SPORT INFORMA (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
2000 - novembro/ dezembro 

2001 - julho 
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1686) A SUA VOZ 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pinhalzinho Semana - Português - Não 

Disponibilidade 

2009 - fevereiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1687) SÜDARM-GLOCKEN (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Português Rolo nº 14 Sim 
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Disponibilidade 1929 

 

1688) SUL: Órgão do Partido Republicano (1889- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal - 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 12 
Rolo nº 19 

Sim 

Disponibilidade 
1889 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1890 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

1689) O SUL: Orgam republicano 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José - Manuscrito Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1896 - junho 

 

1690) O SUL: Semanário independente (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pedras Grandes Semanal Diversos nº 67 Português - Não 

Disponibilidade 
1923 

1924 
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1691) SUL-AMERICANO (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1899 - novembro/ dezembro 

1900 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1901 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1902 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

1903 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1904 - janeiro 

 

1692) SUL DA ILHA (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 1995 - agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1693) SUL DO ESTADO (1937- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal Diversos nº 94 Português - Não 
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Disponibilidade 

1937    1943    1949 

1939    1944    1982 

1940    1945 

1941    1946 

1942    1947    *Retornou a publicação a partir de 1976 

 

1694) O SULINO (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 15 Não 

Disponibilidade 1926 

 

1695) SUPLEMENTO CULTURAL DE SANTA CATARINA [Ô CATARINA]. 

Florianópolis. 

Ver Ô CATARINA 
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LETRA T 
 

1696) TAFELLIEDER 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1956 - agosto 

 

1697) O TAMBOR (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2001 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2002 - março/ abril 

 

1698) A TARDE (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1917 - janeiro 
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1699) A TARDE: Diário vespertino (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Diário - Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1914 - julho 

1915 - janeiro/ julho 

1917 

 

1700) A TARDE: Diário vespertino (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Diário - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1919 - setembro 

 

1701) TATUÍRA (2007- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Bombinhas Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2007 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 
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1702) TEIA CULTURAL (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Santo Amaro da 

Imperatriz 
Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

1997 - março/ abril/ maio/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ maio/ junho 

 

1703) O TEMPO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Capinzal Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1994 - setembro/ outubro 

1995 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

1996 - julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1997 - abril/ maio/ junho/ julho/ novembro 

1999 - maio/ junho/ dezembro 

2000 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ setembro/ novembro/ dezembro 

2002 - fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2003 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2004 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 
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2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - fevereiro/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1704) O TEMPO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 
1998 - abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 
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outubro/ novembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

2001 - maio/ junho/ julho/ agosto 

2002 - março/ abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

  

1705) O TEMPO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajaí Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 2003 - setembro 

 

1706) O TEMPO (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português Rolo nº 10 Não 

Disponibilidade 1921 

 

1707) O TEMPO: Jornal independente (1947- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Concórdia Semanal Diversos nº 69 Português - Não 

Disponibilidade 1949 - setembro 

 

1708) O TEMPO: Jornal popular e noticioso (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pedras Grandes - - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1921 - março 

 

1709) O TEMPO: Orgam do Partido Republicano Catharinense (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário Diversos nº 47 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1925 - janeiro 

1926 - janeiro 

 

1710) O TEMPO: Semanário independente (1950- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - 
Parcial 
(A BPSC 
possui 
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edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1950 - março 

1952 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1953 

1954 

1955 

 

1711) O TEMPO: Periódico independente e noticioso (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal Diversos nº 68 Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1933 - maio/ julho 

 

1712) TERRA BENDITA (1930-1930) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. única - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1930 - setembro 

 

1713) TERRA CATHARINENSE (1919-1919) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Florianópolis Ed. única - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1919 - setembro 

 

1714) TERRA IDEAL (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1923 - abril 

 

1715) TERRA LIVRE: Órgão dos interesses do povo catharinense (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 
1918 - agosto 

1919 - fevereiro 

  

1716) TERRA LIVRE: Órgão independente e noticioso (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal - Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 
1930 - agosto 

1931 - fevereiro 

 

1717) TERRA TIJUQUENSE (1922-1922) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Ed. Única - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1922 - setembro 

 

1718) A TESOURA: Jornal critico e noticioso (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
Quinzenal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1918 - setembro 

 

1719) A TESOURA : Periódico crítico, litterario, humorístico e noticioso (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 08 Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 

1901 - fevereiro 

1909 - dezembro 

1911 - janeiro *Passa a circular com o subtítulo: Órgão crítico, litterario e 

humorístico. 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
791 

1916 - fevereiro *Passa a circular com o subtítulo : Jornal critico e 

noticioso. 

  

1720) TESOURÃO: Jornal crítico, humorístico e noticioso (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1909 - dezembro 

 

1721) TESTO NOTÍCIAS (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pomerode Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2012 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1722) A THESOURA (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1911 - maio 

 

1723) A THESOURA : Semanário crítico, humorístico e noticioso (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim Semanal - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1926 - março 

 

1724) THESOURA: Folha semanal (1893- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1893 - maio 

 

1725) TEUTONIA FASCHINGSNUMMER 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1904 - fevereiro 

 

1726) O TIÇÃO: Órgão critico e noticioso (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1915 - novembro 

 

1727) TIJUCAS: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1924- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal - Português Rolo nº 10 Não 

Disponibilidade 

1924 

1925 

1926 

1927 

 

1728) TIJUCAS EM FOCO  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Mensal - Português - Não 
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Disponibilidade 
1996 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

 

1729) O TIJUQUENSE: Órgam dos interesses da comarca (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Villa de Tijucas Trimestral - Português Rolo nº 10 Não 

Disponibilidade 

1906 

1907 

1908 

1909 

1911 

 

1730) O TIJUQUENSE : Semanário independente e noticioso - vivendo para o bem 

e engrandecimento de sua terra (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 67 Português - Não 

Disponibilidade 1930 

 

1731) O TIL: Jornal litterario e noticioso (1874- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 12 Português Rolo nº 05 Sim 
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Disponibilidade 
1874 - outubro/ novembro/ dezembro 

1875 - janeiro/ fevereiro 

 

1732) O TIMONEIRO DO NORTE : Orgam do Directorio Político Local (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português Rolo nº 13 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1917 - fevereiro 

1918 

 

1733) O TINHOSO (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Semanal Diversos nº 70 Português - Não 

Disponibilidade 1934 

 

1734) O TIRO CATARINENSE (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Trimestral - Português - 

Sim 
(Seção 

Boletins e 
Revistas) 
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Disponibilidade 1904 - fevereiro 

 

1735) TOM-POUCE: Semanário do depto. da lei de imprensa e do “cobre” dos 

leitores (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1928  

 

1736) O TRABALHO: Folha liberal (1888- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 

1888 - março/ abril 

1889 - março 

*Circulou com o subtítulo : folha filiada às ideias liberaes 

 

1737) O TRABALHO: Órgão das classes trabalhadoras 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1932 - agosto 

 



 
Catálogo de Jornais Catarinenses (1831-2019) 

 

 
797 

1738) O TRABALHO: Órgão do Partido Republicano Catharinense (1907- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Curitybanos Bimensal - Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1907 

1908 - janeiro 

1909 

1910 

1912 - maio 

1913 

 

1739) O TRABALHO: Orgam dos ferroviários em Santa Catarina e dos operários 

em geral (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal Diversos nº 75 Português Rolo nº 12 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1935 

1936 

1937 - outubro 

*A partir da edição nº 93 passa a circular com o subtítulo : órgão 

independente e noticioso 

 

1740) O TRABALHO: Periódico liberal, noticioso e commercial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Laguna - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1881 - setembro/ dezembro 

 

1741) O TRABALHO: Periódico noticioso e commercial 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1883 - dezembro 

1884 - janeiro 

 

1742) TRAÇO DE UNIÃO: A força total da imprensa interestadual 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União/ 

União da Vitória 
Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1979 

  

1743) TRANSPARÊNCIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português - Não 

Disponibilidade 1997 - abril/ dezembro 
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1998 - outubro 

1999 - abril/ outubro 

2000 - abril 

2003 - fevereiro/ abril 

 

1744) A TRIBUNA (1940- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Cruzeiro 

[Joaçaba] 
Bissemanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1940    1945 

1941    1946 

1942    1947 

1943 

1944 *A partir da edição nº 285 passa a circular com o subtítulo : bi-

semanário do oeste catarinense. 

  

1745) A TRIBUNA (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Diário - Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1915 - julho 

 

1746) A TRIBUNA (2012- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Iporã do Oeste - - Português - Não 

Disponibilidade 

2012 - dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

1747) A TRIBUNA (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1928 - junho 

 

 

1748) A TRIBUNA (2011- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira - - Português - Não 

Disponibilidade 

2011 - dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro 

 

1749) A TRIBUNA: Em defesa dos interesses do povo do Estreito e de Santa 

Catarina (1953- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1953 

 

1750) A TRIBUNA: Orgam do Partido Republicano Catharinense (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Papanduva - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1919 - abril/ maio 

 

1751) A TRIBUNA: Orgam do Partido Republicano Catharinense (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1919 - fevereiro 
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1752) A TRIBUNA: Semanário independente (1931- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim Semanal Diversos nº 71 Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1931 - maio/ setembro/ dezembro 

 

1753) A TRIBUNA: Semanário popular e noticioso (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal Diversos nº 74 Português Rolo nº 02 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1919 - janeiro 

 

1754) LA TRIBUNA: Organo indipendente (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 72 Italiano Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1932 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 
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1755) TRIBUNA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento do 

Sul 
- - Português - Não 

Disponibilidade 

2016 - junho/ julho 

2017 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - maio/ novembro 

2019 - março/ maio/ junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1756) TRIBUNA DE BRUSQUE (1976- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1976 

1977 

1978 

1979 

 

1757) TRIBUNA CATARINENSE (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 

Camboriú 
Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1996 - novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

1999 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

2006 - março 

 

1758) TRIBUNA CRICIUMENSE (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1997 - março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril 

 

 

1759) TRIBUNA DA FRONTEIRA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Mafra Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1995 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1760) TRIBUNA DA GENTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Coronel Freitas Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2012 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1761) TRIBUNA DA ILHA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2002 - fevereiro/ abril/ maio/ junho 

2003 - janeiro/ fevereiro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1762) TRIBUNA DA REGIÃO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1994 - fevereiro  

1996 - março-abril 

1997 - agosto 

1999 - outubro 

  

1763) TRIBUNA DE SANTA CATARINA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jaraguá do Sul Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro 
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1764) TRIBUNA DO DIA (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Criciúma Diário - Português - Não 

Disponibilidade 

2003 - abril/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

 

1765) TRIBUNA DO GARCIA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

1999 

2000 

2001 

 

1766) TRIBUNA DO POVO: Órgam noticioso (1914- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1914 - agosto 
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1767) TRIBUNA DO SUL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Sombrio Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 
1994 - setembro/ novembro/ dezembro 

1995 - maio 

 

1768) TRIBUNA DO VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1993 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - outubro 

 

1769) TRIBUNA DO VELHA (2000- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - Não 
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Disponibilidade 
2000 - abril/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - fevereiro 

 

1770) TRIBUNA DOS BAIRROS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 
2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2002 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

1771) TRIBUNA GASPARENSE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Gaspar Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 1996 - novembro/ dezembro 

 

1772) TRIBUNA LAGUNENSE (1995- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1998 - maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1773) TRIBUNA LIVRE:  Do oeste para o oeste catarinense (1953- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

 

1774) TRIBUNA POPULAR (2005- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Caçador Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2005 - novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - junho/ julho/ agosto/ setembro 

 

1775) TRIBUNA POPULAR  

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro - - Português Rolo nº 12 Sim 
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Disponibilidade 
1889 - março/ abril 

1890 - julho 

 

1776) TRIBUNA POPULAR: Jornal da tarde (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1925 - outubro 

 

1777) TRIBUNA REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Brusque Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1997 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ julho/ agosto/ outubro/ dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2003 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2008 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro 

2009 - junho 

2010 - agosto/ setembro/ outubro 

2011 - outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

novembro/ dezembro 

 

1778) TRIBUNA REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Dionísio 

Cerqueira 
Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 2014 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1779) TRIBUNA SULINA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - março/ outubro 

1998 - janeiro 

1999 - outubro 

2000 - fevereiro/ maio/ agosto 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro 
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2003 - fevereiro 

2004 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2006 - janeiro 

2007 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

2008 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

2013 - janeiro 

 

1780) O TRIUNFADOR: Órgão noticioso, informativo, recreativo, e independente 

(1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Quinzenal Diversos nº 75 
Português/ 

Alemão 
- 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1936 

1937 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho 

 

1781) O TRIVIAL: Órgam de defesa dos interesses locaes (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Nova Trento - - Português - Não 

Disponibilidade 1917 
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1782) O TROPEIRO (2010- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itaiópolis Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2010 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

2014 - março/ abril/ maio/ junho 

 

1783) O TROVÃO: Órgam crítico, litterario e noticioso (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 06 Português - Sim 

Disponibilidade 1899 - junho 

 

1784) TS – TRIBUNA SOMBRIENSE (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Sombrio Semanal - Português - Não 
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Disponibilidade 

1993 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

1994 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ dezembro 

1995* - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

1997 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2000 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

 *Passou a circular com o título TRIBUNA DO SUL. 

 

1785) TUBARONENSE: Orgam defensor dos interesses populares (1923- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal Diversos nº 45 Português - Sim 

Disponibilidade 
1923 - janeiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho 

1924 - fevereiro/ março 

 

1786) O TUBARONENSE: Orgam imparcial (sucessor do Sete de julho) (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Bimensal Diversos nº 02 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 
1902 - novembro 

1903 - julho 

 

1787) O TUBARONENSE: Órgão imparcial (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Tubarão Quinzenal Diversos nº 02 Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 

1906 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1907 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio 

1909 - agosto 

 

1788) TYPOGRAPHO: Órgão litterario (1888- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1888 - maio/ junho/ julho/ agosto 

 

1789) O TYPOGRAPHO: Jornal litterario e instructivo (1872- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português - Sim 

Disponibilidade 1872 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1790) O TYPOGRAPHO: Orgam noticioso (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 05 Sim 
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Disponibilidade 1911 - junho 
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LETRA U 
 

1791) UBE: União brasileira de escritores - SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Balneário 

Camboriú 
- - Português - Não 

Disponibilidade 2002 - abril/ maio/ junho 

 

1792) UDESC JOINVILLE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 2004 - setembro/ outubro 

  

1793) UDESC NO OESTE: Informativo da Universidade do Estado de SC 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2002 
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1794) UFECO INFORMA: Jornal da União Florianopolitana de Entidades 

Comunitárias 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 2009 - agosto 

 

1795) UFSC CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Jornal de divulgação científica da UFSC 

(1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 1999 - fevereiro/ março 

 

1796) ULK 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1920 - julho 

 

1797) ÚLTIMA HORA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Tubarão Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1999 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2000 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ abril/ maio/ outubro 

2003 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

2004 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - fevereiro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - maio 

 

1798) ÚLTIMAS NOTÍCIAS (1956- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Semanal - Português - Não 
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Disponibilidade 1956 

 

1799) UNIÃO: Orgam republicano (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 
1899 - outubro 

1900 - março/ agosto 

 

1800) A UNIÃO: Orgam noticioso (1919- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Semanal - Português Rolo nº 05 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1919 - agosto 

1920 

1921 

 

1801) A UNIÃO: Órgão destinado aos interesses da Província de St. Catharina e 

especialmente da Comarca de Nossa Senhora da Graça (1884- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal Diversos nº 01 
Português/ 

Alemão 
- Sim 
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Disponibilidade 
1884 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1885 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1802) A UNIÃO: Jornal independente e noticioso (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Mensal Diversos nº 70 Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1933 - agosto/ outubro/ dezembro 

 

1803) A UNIÃO: orgam independente e noticioso (1920- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal Diversos nº 50 Português Rolo nº 05 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1920 - abril 

 

1804) A UNIÃO: Revista litteraria e noticiosa (1868- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Quinzenal Diversos nº 11 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 
1868 - janeiro/ fevereiro/ março/ abri/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 
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1805) UNIÃO BRAZILEIRA (1895- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - Manuscrito Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1895 - setembro 

 

1806) A UNIÃO CONSERVADORA: Órgão do partido no 2º distrito (1889- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português - Sim 

Disponibilidade 1889 - outubro 

 

1807) UNIÃO REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 
1997 - outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho 

 

1808) UNIVERSO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Blumenau - - Português - Não 

Disponibilidade 1993 - julho/ dezembro 

 

1809) UNIVERSO VERBO (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 1992 - agosto/ setembro 

 

1810) A URUCUBACA: Jornal crítico e humorístico (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 07 Português - Sim 

Disponibilidade 1915 - agosto 

 

1811) DER URWALDSBOTE: Deutsche Wodhen Zeitung in Blumenau 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Bissemanal Diversos nº 50 Alemão 
Rolos nº 
01 ao nº 

21 

Parcial 
(A BPSC possui 

edições não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1896 - março          1916                    1934 

1900                       1917                    1935 

1901                       1918                    1936 

1902                       1919                    1937 

1903 - outubro        1921                    1938 

1904 - fevereiro      1922                    1939 

1905                       1923                    1940 

1906 - novembro    1924                    1941 - maio 

1907                       1925                     

1908                       1926                     

1909                       1927 

1910                       1928 - setembro 

1911                       1929 

1912                       1930 

1913                       1931 

1914                       1932 - setembro 

1915                       1933 - março 

 

1812) DER URWALDSBOTE: Sonderausgabe 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão - Sim 

Disponibilidade 
1958 - agosto 

1962 - agosto 

 

1813) USINA DE INFORMAÇÕES 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Mensal - Português - Não 
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Disponibilidade 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ outubro/ novembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2002* - janeiro 

2005 - julho/ agosto/ setembro/ outubro 

2006 - fevereiro/ março/ maio/ junho 

*Passou a circular com o título USINA DO VALE. 
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LETRA V 
 

1814) O VAGIDO (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy Mensal - Alemão - Sim 

Disponibilidade 1911 - abril 

 

1815) VALE DO CAPIVARI (1992- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Capivari de 

Baixo 
Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

1995 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ novembro 

1997 - março 

1999 - outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2001 - março/ junho/ agosto/ setembro 

2004 - março 

 

1816) VALE DO NORTE. Ibirama 

Ver JORNAL VALE DO NORTE. 

  

1817) VALE DOS TRENTINOS 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rodeio Quinzenal - Português - Não 
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Disponibilidade 1989 - abril 

 

1818) VALE EUROPEU 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Timbó - - Português - Não 

Disponibilidade 
1996 - outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

 

1819) VALE SUL (1966- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Ituporanga Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

2012 - outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

  

1820) O VALE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba/ 

Caçador 
Semanal - Português - Não 
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Disponibilidade 

1994 - março/ agosto/ setembro 

1995 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1996 - janeiro 

  

1821) O VALE (1999- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba - - Português - Não 

Disponibilidade 1999 - fevereiro/ março/ abril 

  

1822) O VALE  (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira/ Joaçaba Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 1991 

 

1823) O VALE DO CONTESTADO (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joaçaba/ 

Caçador 
- - Português - Não 

Disponibilidade 
1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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1997 -  janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

1999 - setembro 

 

1824) O VALE DO MEIO OESTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Videira - - Português - Não 

Disponibilidade 1998 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1825) VANGUARDA (1933- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº16 Sim 

Disponibilidade 1933 - maio 

 

1826) VANGUARDA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul - - Português - Não 

Disponibilidade 1988 - setembro/ outubro/ novembro 
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1827) VANGUARDA (1932- )- 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco do 

Sul 
- - Alemão Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1932 - janeiro/ maio 

 

1828) VANGUARDA (1897- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Semanal Diversos nº 15 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1897 - julho 

 

1829) VANGUARDA: Quinzenário independente (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Quinzenal Diversos nº 67 Português Rolo nº 10 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1926 - janeiro 

1928 
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1830) VANGUARDA: Orgam de defeza dos interesses locaes (1930- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Quinzenal Diversos nº 67 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1930 - agosto 

 

1831) VANGUARDA: Órgão dos interesses do município (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tijucas Semanal Diversos nº 15 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1918 - março/ julho 

 

1832) VANGUARDA: Periódico quinzenal (1907- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campos Novos Quinzenal Diversos nº 15 Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1907 - abril 

1908 
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1909 

1910 

 

1833) A VANGUARDA: Órgão do partido Liberal em Laguna (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Semanal - Português Rolo nº 16 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1934 - setembro 

1935 

 

1834) A VANGUARDA: Jornal sem compromisso político, a serviço do povo (1950-) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Rio do Sul Semanal Diversos nº 69 
Português/ 

Alemão 
- 

Não 
(Não 

autorizado) 

Disponibilidade 

1950 

1951 

1952 

 

1835) A VÁRZEA (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal Diversos nº 02 Português Rolo nº 19 Sim 
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Disponibilidade 
1904 - julho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1905 - janeiro/ fevereiro 

 

1836) A VENTAROLA: Folha illustrada (1897-1897) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. Única - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1897 - fevereiro 

 

1837) VERACRUZ (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itajahy - - Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1922 

 

1838) A VERDADE (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal 
Diversos nº 21 
Diversos nº 86 

 
Português Rolo nº 05 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 
1902 - dezembro 

1903 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

A partir da edição nº 27 de 1903 passou a circular com o subtítulo: órgão 

catholico 

1904 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

1905 

 

1839) A VERDADE (2001- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Itapiranga Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 2001 - junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro 

  

1840) A VERDADE: A tua palavra é a verdade (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1926 - maio 

 

1841) A VERDADE: Folha conservadora, litteraria, noticiosa e commercial (1879- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Laguna Bissemanal Diversos nº 91 Português Rolo nº 12 
Sim (BPSC) 

Sim (BN) 
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Disponibilidade 

1879 - BN/ agosto (BPSC) 

1880 - BN 

1881 - BN 

1882 - janeiro/ março/ abril 

1883 - setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1884 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1885 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro 

A partir da edição nº 102 de 1881 passou a circular com o subtítulo : 

conservador. 

A partir da edição nº 327 de 1885 passou a circular com o subtítulo: 

político, commercial, litterario e 

noticioso. 

 

 

1842) A VERDADE: Órgão do Partido Republicano local (1928- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Quinzenal - Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 1928 - julho 

 

1843) A VERDADE: Órgão independente (1921- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 38 Português Rolo nº 05 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 1921 - abril 

 

1844) A VERDADE: Semanário independente (1952- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1952    1957 

1953    1958 

1954    1959 

1955 

1956 

 

1845) VERDADE: Orgam de propaganda anti-jesuítica (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 86 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 
1903 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto 

1904 - junho 

 

1846) DIE VERLORENE ZEIT 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 
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Disponibilidade 1930 - fevereiro 

 

1847) A VESPA: Publicação semanal dedicada a gente alegre (1934- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1934 

1935 - fevereiro/ abril/ outubro/ dezembro 

1936 

1937 

Título da edição em alemão  :DIE WESPE : monatsblatt fur frohliche leute. 

Circulou com o subtítulo : wochwnblatt fur frohliche. 

Circulou com o subtítulo : die wespe – brucku verlab : folha nova. 

 

1848) VIA LATERAL: Revista de ensaio, arte e cultura 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Bimensal - Português - Sim 

Disponibilidade 

2017 - maio/ agosto/ outubro/ dezembro 

2018 - fevereiro/ setembro-outubro/ novembro-dezembro 

2019 - janeiro-fevereiro/ março-maio/ maio-julho/ agosto/ setembro-

outubro/ outubro-novembro/ novembro--dezembro 
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1849) O VICENTINO: Órgão do círculo Vicentino (1938- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco do 

Sul 
Mensal Diversos nº 73 Alemão - Sim 

Disponibilidade 

1939 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1940 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1850) A VIDA (1903- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 19 Português Rolo nº 19 

Parcial 

(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1903 - outubro 

1904 

1905 

 

1851) VIDA FUTURA: Periódico de propaganda espírita (1912- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araranguá Mensal - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 
1912 - setembro 

1915 - outubro 
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1852) O VIGILANTE (2004- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 

Disponibilidade 2004 - fevereiro 

  

1853) O VIGILANTE: Órgão critico e litterario (1887- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 06 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1887 - agosto/ setembro/ outubro 

 

1854) O VIGILANTE: Orgam noticioso e litterario (1901- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Tubarão Quinzenal Diversos nº 06 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1901 - setembro/ outubro 

 

1855) VILSON ROSALINO: Deputado Federal/ PCB - Doação Jornalista Celso 

Martins 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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[S.l.] - - Português - Não 

Disponibilidade [1988] 

 

1856) VIN LICFT: Orgam genital (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Angelina - - Português Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - novembro 

 

1857) 21 DE MAIO: Folha comemorativa 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 1917 - maio 

 

1858) XXIX DE MAIO: Mensagem do Centro Cívico José Boiteux ao eminente 

estadista Hercílio Luz (1920-1920) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Ed. Única - Português Rolo nº 13 Sim 
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Disponibilidade 1920 - maio 

 

1859) A VIOLETA: Periodico litterario e noticioso (1899- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal Diversos nº 06 Português - Sim 

Disponibilidade 1899 - novembro 

 

1860) VISÃO DO OESTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São José do 

Cedro 
- - Português - Não 

Disponibilidade 

2003 - agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

 

1861) VISSE? (1987- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Não 
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Disponibilidade 1987 

 

1862) VITA COLONIALE: Organo delle Colonie Italiane dello Stato di Santa 

Caterina (Brasile) (1917- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal Diversos nº 01 Português Rolo nº 13 Sim 

Disponibilidade 

1917 - agosto/ novembro/ dezembro 

1918 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro 

 

1863) VITRINE : Boletim informativo da FURB 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 1984 - junho/ julho 

 

1864) VIVA VOZ: Boletim informativo interno da Fundação Catarinense de Cultura 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Quinzenal - Português - - 

Disponibilidade 1997 - agosto/ setembro 
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1865) VIVER FLORIANÓPOLIS (Casan) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - - 

Disponibilidade 1992 – janeiro  

 

1866) O VIZINHO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Português - Não 

Disponibilidade 

1998 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

2004 - janeiro/ maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro 
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1867) VOLKSSTAAT 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1891 

 

1868) VOLKS ZEITUNG (1909- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento Semanal Diversos nº 19 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 

1909 - fevereiro    1924    1932 

1911 - janeiro       1925    1933 

1912 - abril           1926    1934 

1913 - agosto       1927    1935 

1919 - setembro   1928    1936 

1920                     1929    1937 

1921                     1930    1938 

1923                     1931 

 

1869) DER VOLKSBOTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Bento - - 
Português/ 

Alemão 
Rolo nº 19 Sim 
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Disponibilidade 1902 - fevereiro 

 

1870) DIE VOLKSZEITUNG 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1931 - julho 

 

1871) VOLTA GRANDE (1996- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Jacinto 

Machado 
Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1996 - janeiro/ novembro/ dezembro 

1997 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 
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setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

  

1872) A VOZ: Periódico recreativo e noticioso 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Laguna Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 
1890 - maio 

1891 - março/ junho 

 

1873) A VOZ DA COMUNIDADE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Mensal - Português - Não 

Disponibilidade 

2011 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro 

 

1874) A VOZ DA IMPERATRIZ (1925- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis Semanal - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1925 - dezembro 

 

1875) A VOZ DA PALHOÇA: Orgam dos interesses do municipio, popular e político 

independente (1906- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Palhoça Trimestral - Português Rolo nº 19 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1906 - setembro/ novembro 

 

1876) VOZ DA CÂMARA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
- - Português - Não 

Disponibilidade 
2000 

2001 

 

1877) VOZ  DA VERDADE: Jornal politico e noticioso (1869- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 10 Português Rolo nº 05 Sim 

Disponibilidade 

1869 - abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

1870 - janeiro/ fevereiro/ março 

 

1878) A VOZ DE BRUSQUE (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Brusque - - Português - Não 

Disponibilidade 

1997 - novembro 

1998 - agosto/ setembro/ outubro 

1999 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2002 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2003 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2004 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2005 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro 

2011 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 
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2015 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2017 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2018 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2019 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

 

1879) A VOZ DE CHAPECÓ: Semanário independente (1939- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Chapecó Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1939    1949 

1940    1950 

1941    1951 

1948 

 

1880) VOZ DE GASPAR (1953- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Gaspar Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1953 

1954 

1955 

1956 
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1881) VOZ DO ESTREITO: Órgão de Integração - Paróquia Serra Clube 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português - Sim 

Disponibilidade 

1982 - dezembro 

1983 - fevereiro/ março 

1988 - abril 

 

1882) VOZ D’OESTE: Bi-semanário dos interesses do oeste Catarinense no 

municípios de Campos Novos, Chapecó, Concórdia, Caçador e Cruzeiro (1939- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Cruzeiro 

(Joaçaba) 
Bissemanal Diversos nº 36 Português - Não 

Disponibilidade 

1939     

1940     

1941     

1942 

1943 

 

1883) A VOZ DO OESTE: Órgão da caravana Victor Konder, político, noticioso, 

literário (1929- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal Diversos nº 57 Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 
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Disponibilidade 

1929 

1930 - setembro 

A partir da edição nº 12 de 1930 passa a circular com o subtítulo: 

semanário político, literário e noticioso. 

 

1884) A VOZ  DO  OPERÁRIO: Órgão das classes trabalhadoras (1932- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Português Rolo nº 15 Sim 

Disponibilidade 1932 - abril 

 

1885) A VOZ DO POVO: Folha independente 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Campo Alegre Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1918 - março 

 

1886) VOZ DO POVO: Órgão crítico (1902- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Curitibanos Mensal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1902 - outubro 
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1887) A VOZ DO POVO: Órgão de idéas republicanas (1885- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Desterro Semanal Diversos nº 11 Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1885 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro 

 

1888) A VOZ DO POVO: Órgão dos interesses do município (1918- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Palhoça - - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1918 - julho 

 

1889) A VOZ DO POVO: Semanário independente (1915- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Francisco 

do Sul 
Semanal - Português Rolo nº 12 Sim 

Disponibilidade 1915 - julho/ setembro 

 

1890) VOZ DO POVO 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Balneário Barra 

do Sul 
Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

2006 - outubro/ dezembro 

2007 - março/ maio/ dezembro 

2008 - março/ abril/ maio/ junho/ novembro 

2009 - julho/ agosto/ outubro/ novembro/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho 

2015 - julho/ agosto/ setembro/ outubro 

 

1891) VOZ DO SERTÃO: Semanário independente (1926- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Porto União Semanal Diversos nº 74 Português Rolo nº 15 

Parcial 
(A BPSC 
possui 

edições não 
digitalizadas) 

Disponibilidade 1926 - abril/ julho 

 

1892) VOZ METROPOLITANA 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Araquari Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1999 - fevereiro/ agosto/ setembro 

2000 - março/ abril/ maio/ junho/ setembro 

2001 - maio 
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1893) VOZ REGIONAL 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Pinhalzinho - - Português - Não 

Disponibilidade 

2007 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2008 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro 

 

1894) A VOZ SERRANA: Orgam independente (1922- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

São Joaquim da 

Costa da Serra 
Semanal Diversos nº 45 Português - Sim 

Disponibilidade 1923 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ julho 
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LETRA W 
 

1895) DIE “WAHRHEIT” (1956- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1956 - janeiro 

 

1896) DIE WESPE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville - - Alemão Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 

1932 - maio/ junho 

1935 - abril 

1937 - março/ maio 
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LETRA X 
 

1897) XANXERÊ: Orgam dos interesses locaes (1911- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xanxerê - - Português Rolo nº 02 Sim 

Disponibilidade 1911 - novembro 

 

1898) O XANXERÊ (1967- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xanxerê - Diversos nº 93 Português Rolo nº 14 Não 

Disponibilidade 
1979 

1980 

 

1899) XAPECÓ: Periódico quinzenal (1892- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Xanxerê Quinzenal Diversos nº 05 Português Rolo nº 16 Sim 

Disponibilidade 1892 - fevereiro/ março/ abril/ novembro/ dezembro 
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LETRA Y 
 

1900) A YERGASTA: Revista de litteratura internacional (1904- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Urussanga - - 
Português/ 

Italiano 
Rolo nº 19 Sim 

Disponibilidade 1904 - dezembro 
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LETRA Z 
 

1901) ZAFELLIED 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[S.l.] - - Alemão Rolo nº 14 Sim 

Disponibilidade 1937 - setembro 

 

1902) DIE ZEITUNG 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Blumenau Quinzenal - Português - Não 

Disponibilidade 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1999 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2000 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

2001 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2002 - fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2003 - maio/ junho/ julho/ agosto/ novembro/ dezembro 

2004 - março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

dezembro 

2005 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 
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outubro/ novembro/ dezembro 

2006 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

2007 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

novembro/ dezembro 

2008 - junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2009 - janeiro/ fevereiro/ março/ junho/ agosto/ dezembro 

2010 - janeiro/ fevereiro/ maio/ setembro/ dezembro 

2011 - junho/ julho/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2012 - março/ abril/ maio/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ 

dezembro 

2013 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

2014 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

dezembro 

2015 - fevereiro/ março/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro 

2016 - janeiro/ fevereiro/ março 

  

1903) ZÉ PEREIRA : Jornal independente 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

[Blumenau] - - 
Português/

Alemão 
Rolo nº 14 Sim 

Disponibili
dade 

[S.d.] 

 

1904) ZERO (1982- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Florianópolis - - Alemão Rolo nº 14 Sim 
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Disponibilidade 

1982 - setembro 

1986 - agosto 

1987 - julho/ novembro 

1988 - março/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1989 - março/ abril/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1990 - janeiro/ abril/ junho/ outubro/ novembro 

1991 - maio/ junho/ novembro 

1992 - março/ setembro/ outubro 

1993 - agosto 

1994 - junho 

2004 - julho/ novembro 

2008 - maio/ junho 

2011 - outubro 

2012 - abril/ setembro/ outubro/ novembro 

2013 - junho/ outubro 

2014 - maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ novembro 

2015 - março/ junho 

2018 - maio 

  

1905) ZIG NOTÍCIAS  (1997- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Canoinhas Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1997 - julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro    

1999 - janeiro/ julho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro/ dezembro    

 

1906) ZONA NORTE 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 
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Blumenau - - Português - Não 

Disponibilidade 

1995 - novembro 

1996 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ 

setembro/ outubro/ novembro/ dezembro 

1997 - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro/ dezembro 

1998 - janeiro/ fevereiro/ março/ abril/ junho/ julho/ novembro/ dezembro 

1999* - fevereiro/ março/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto/ setembro/ 

outubro/ novembro 

2000 - janeiro/ fevereiro/ abril/ maio/ junho/ julho/ agosto 

 

*Passou  a circular com o título REGIONAL NORTE 

 

1907) DIE ZUKUNFT (1936- ) 

Local Periodicidade Encadernação Idioma Microfilme Digitalizado 

Joinville Semanal - Português - Não 

Disponibilidade 

1936 

1937 

1938     
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Helen Moro de Luca – Bibliotecária e Mestre em Gestão de 

Unidades de Informação pela UDESC; Trabalha na Biblioteca 

Pública de Santa Catarina desde 2010 e está Responsável 

Técnica pelo Setor de Santa Catarina. 

Alzemi Machado – Encadernador, Bibliotecário e Mestre em 

Educação e Cultura pela UDESC; Trabalha na Biblioteca 

Pública de Santa Catarina desde 2012 e é Coordenador Técnico 

da Hemeroteca Digital Catarinense. 

Roseléia Marcelino – Técnica Administrativa na FCC desde 

1986; Trabalhou na Biblioteca Pública de Santa Catarina, 

como Responsável pela Organização da Coleção de Jornais 

Catarinenses, de 2003 a 2019. Hoje está aposentada. 
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Esta obra foi finalizada durante a Pandemia de Coronavírus. 

Florianópolis, setembro de 2020. 
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