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PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS
A �. VOZ DO REEDUCANDO

FUNDADO EM MAIO DE 1977
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DO REEDUCANDO
REDATOR CHEFE� Reeducando H1J]ffiERTO DOGNINI
ESPORTES� Reeducando CEZARIO JOAQUIM DO AMARANTE
EDIÇÃO REFERENTE AO DIA lº DE AGOSTO DE 1979

* * *

*

TERCEIRA SEMANA DO REEDUCANDO

A exemplo dos anos anteriores (1977 e 1978) os j;';
educandos da Penitenciária de Florianópolis comemoram'
a Terceira Semana do Reeducando cujo início deu-se no
dia 26 de julho e termina no dia de hoje(Olj08).

As festividades foram marcadas por torneios inter
nos, onde a participação de cada If'3ducando foi um pon
to alt09 pri�cipalmente pelo alto espírito de discipli
na e desportividade demonstrada durante a realização

-

dos mesmos. No último dia inaugurar-se-á o Estádio de
Futebol e a nova Sede do Esperança Futebol Clube.

�inda nesse dia serão entregues prêmios por parti
cipaçac nas diversas modalidades esportivas9 por' co.in
portamert09 etc.

Estarão presentes as mais altas autoridades de
nosso Estado.

'. ,

No proxlmo numero dsste informativo falaremos de-
talhàdamente sobre e:3se ac orrt ec í.men+o interno.

* * ;

*

!�

Nem 0S próprioa d9uses podem oontefttar toda a gen-,te. <Mui te �,�er:o� nos, homens, o podemos fazer:.;_l.
Não te que í.xe s , que há outros mais infelizes.

,

Quando'C'�,trabalha e se tem esperança a felicidade
mora en nos.
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A ARTE DOS REEDUCJ\NDOS

reali

� ,

ano pstao a mostra

�oara os vi s.i t.ant e s o

Outros trab[ühos EtTtU?EH1_S,tS e j.noustrü::,ú,;.;
roaltzados Dor internos eS'G�o � mostra.

Tr2t2c-·se de um trabalho 'lW?(Veúl �sp realizando

tre"o O-10C' ':l d emon a t ra o C"psoJ'·o· d.o s nu' P a.cui ec<-I-2;o'
. '1:.:J c..:,...J .. � tJ "�., Jl-J.L L ... o l __ e;, ._.L,� "-:",- . l, � 'o, ::.." C"'__ I. 0l;o...,

todoCJ

,

ha

de

c om uma uTofissão defj.ni

da ,
r o.n a quaI pod(�Tão p;r,:mhar o não C! e ('ada dia

i3 - tí ssimos trabalhos J é� C-·f.3tão °X1JOstOS·

?(- -x- -x-

*

CURSO DE AGENTES PRISION/iIS
_' '�_��"__�''''''''''''' __''_��''-'-''-''_��'�_'�__�_�_o-�.,.,.,, _ __,.

Encontra-se em p.l.erio andamento .0 CURSO DE LGENTES

PRISIONAIS? realizado nesta Pen.it enc iar-La , O-Curso vi-,

ea d;�F ao li.,g8nte (vigilante) condições de me]_hor dese,m
peTILh:ar suas funções e, entre outros, consta da segLlin
te m�t'�riE;t curricular'� Noções de Direi to Penitenciário

(libe'�a_'áaê9 igualdade, etc), normas supletiva_s do regi
me Penitenciário, segurança. ç; ... defesa pessoal,
e primeiros socorros de urg�rtcia,

higiene'
.

Atua1r.n.ente lecionam nesse curso o Dr-. Helvidio de

Castro VellosO Filho,Dro Francisco Carlos Regis, ambos

pertÀr.oentes âo Quadro da Assessoria Jur:Ldica desta :Pe

nitenciária e o Acad�mico Adwaldo João Dias, Chefe do

Serviço Penal da Coordenação das OrganizaçõesPeria�s�
.

_... ,._

..
:.. '.
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1(::"';1. '.'�I EXPOSIÇ�-º_. NAC.IONAL DE ARTE �=_
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� . .;.;..
.

Realiz§.r-se ...á, entre 14 e 23 de ,d;;;;;��i.iC:�Q..i
a I Exposiçao Nacional de Arte -, ]/IARILIA -79.

Os trabalhos poderão ser remetidos através dos ser

viços da ECT, ou por qualquer outro meio de transporte
em nome de SYDNEI FACCINI JU1HOR, até o dia 10 de novem

bro, para a rua 'XV de Novembro 636 F. ou para a caixa
postal 89 - 17.500 - Mar{lia - Estado de são Paulo.

A organização da Exposição em foco tem como orgã
nizador: Sydnei Faccini Junior, promoção e colaboração
de do Conselho Municipal de Cultura e Prefeitura Munici
paL de Mar{lia/SP.

,..

,,"O

Recebemos e agradecemos o regul8l'1ento e ficha d.

inscrição da citada Exposição.
* * *

*

SUSTAÇÃO DE Cll.STIG.9..e.
A Direção Geral desta Penitenci2ria, numa demons

tração de senso hu..m.anitário decidiu suspender todos os

castigos internos, tendo em vista as comemorações da
3ª Semana do Reeduco..ndo. Assim todos os que se encontra
vrun no cumprimento de castigos forrun liberados e volta
rão a seus respectivos setores de trabalho ainda esta
semana. Medida" justa, principalmente pelo fa't�6; de que
nossos colegas poderão participar das solenidades refe-

, , �
rentes a nossa data maior. Demonstra, +ambem, a insl'gn.e
Direção deste Estabelecimento, com essa medida elogiá-

.

veL, que Recuperar não é somente castigar. Realm.ente r�
cuperar é dar oportunidade real de

.. !l���:lnais c ome t cr-em
faltas.

.. ... "-0_'

Essa medida beneficiou 17 reeducandos.
Parabéns ao Senhor Diretor, o Coronel Z{zimo Morei

ra.
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JURISTA VISITA ESTA PENITEJ'ITCIÁRIA

Q Jurista e Professor Virgilio Luiz Dominici es�
teve visitando este Estabe�_ocimonto Penal. O Dr. Donrí,
nici � Professor de Direito Penal e Criminologia da
faculdade de Direito Cândido Mendes do Rio de Janeiro
e autor de inúmeras obras sobre criminologia� tendo
pronunciado palestra em Florianópolis9 no Auditório 1
da Faculdade de Direit09 a convite do Instituto dos
Advogados do Estado de Santa Catarina9 sobre a "Vio
lência na Sociedade Contemporânea.

Já em Curitiba o Dr. Dominici participou da VIr
Conferência Nacional dos Adv0é:!:,c1os9 quando abordou o

tema "Criminalidade e o Estado de DireitoH•
* -* *

RUY BARBOSA e SILVA FILHO_.__ ....�-�_._. -�-,_.�_....�._-�� .._�-_ .....-�._-�-�--_.

11De tanto ver prosperar as nuLi.dade n, de tanto
ver prosperar a desonra9 de tanto ver crescer a injus
tiça9 de tanto ver agignntarem-se os poderes nas mãos
dos maus9 o homem chega a desanimàr-se da virtude� a
rir-se da honra9 a ter vergonha de ser honesto"( Ruy
Barbosa) e

liMas se você combater as nulidades9 sobrepor-se8_ desOnro., revoltar-se diante das Lnju s ti ça s , arran
car o p..:..Jer da s mãos dos maus, então você sentirá o
valor da virtude9 respeitará a honra e terá orgulho
em ser Honesto". (Silva Filho)

* * -lE-

*

A VOZ DO REEDUCANDO;' '. i

Caixa "Postal h5
88 000 ... FloTianó-ooli s _-. se.
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES
, �- _. __o "__ , ... _ .......-_.

Vi:::::8J100 UJ12. i'o.81bo�r r'uaJLfi,rar:e,o n ro f'Le sri ona.L do
- Q?C1Uran.aO�J Si lJi-'ç�r:2,o do -r,s+abele,i�;-,le·�to 8labo"You U",,

.
,

p o+rama OJ� Cu v

so s 'i}ÜrÜSl;raoos atraves de CBTY1T;:1�TJJ 8 do
S:::;NLC

, �

Ltra'n?s do Senar S0TS,0 ;,lúliptrados os r'TUSOS é1e
ml··''1·LUY8 �-'-1 ('e-ra�--ll' r'a r oz i.nh e i "

o Ga-r'-'::::o o -"-V>l"-lel'�os c-'o1._ .L .. L _" " -J1.. \.j .... ! _.!L 9'"(.: -,-_:.._l·�-, 9 T __

. -OJ' '_/ :J_!___ 1.\.." .... ...L l-... : ....)

SOCO::croSj este último já encerrado. Pelo CEDREHU serap'
ministrados os cursos de Artesanato em Corda, Artesan�
to em Courol Artesanato em artes aplicadas, sendo que
se encontra em pleno andamento o Curso de Artesanato /
em Vi trô.

Planeja-se? ainda? a realização de outros cursos,
os quais virão enriquecer em muito o talento art::Lstico
e profisional dos que aqui se encontram.

Frize-se que o Curso de Artesanato em Couro será
rünistrado pelo Redator Chefe deste BOletim, o Re edu
cando Humberto Dognini, que fez referido curso no ano

de 1970.

Segundo informou o Coordenador desses Cursos, Dr.
Ari de Melo Mo simann, em breve teremos uma sala que
servirá para o funcionamento permanente de, .arte sanato.

* * *

*

NOMES PRÓPRIOS DE ORIGEJll[ HEBRAICA

Rafael - Deus o Curou?
Rute - Ami,::aj bela de ver;
Sara - Princesa
Abraão Pai da Multidão;
Abrão Pai elevado, ilusbre;
Davi Querido, amado, ami,?o;
Arnon - Exultante;

,

,lidonias- De ouem Deus e Senhor;
Dan.i e l. - Juiz de Deus', DeliS é' Juiz;
A;bel - Vaidade, nada, filho, pranto ou tristeza.

Andreza Campos da Luz
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CONSELHO PENITENCIÁRIO
Na última terça-feire o Bgréf�io Conselho :eeni ten

ciario do Estado fez entre.ga ao l.en e de CadorEc:te, de I;�vr'amerrt o COll.dicional 8,0 Reec1uc2,ndo Evaldo ;�.lves \�.ral·
ter, O :'eeducanc1o? com ma.i.s de cinco p,nos ele recolhi
mento ne o ta Casa e ma.i s de oito anos preso? tc;v·e1 ini
cialmente? alguns tropeços do ponto de vista da condu
ta? mas nos últimos três anos apresentou alto índiGO
de recuperação, tendo, inclusive, recebido três elogi
os por particj_p[{ç�o no trabalho e 11m prêmiO por compor_.

.rÓ'Ó: :' ,"
-temento. Alem disso Evaldo conseguiu ingressar na fa-

culdade de·computação desta Capital. Já saiu desta Ca
sa com emprego garantido na PRODASC. Desejamos a ele
e �1 sua noiva felicidades na.. nova vida. kvant8 raIJ-'z.

F?-lando em Conselho Penitenciária andei pesquisag_do os registros do Estabelecimento e obtive dadJ;; so
bre entrega de Cadernetas pelo Conselho. C amo estamos
apenas no final elo 19 semestre computei9nos últimos /três anos para comparação.
FOI O SEGUINTE�

1977�entrega de Cadernetas até julho, inclusive� 24
1978:entrega de cadernetas ató julho; inclusive� 32
1979: cmtreBa de cadeTnetas até julho? inclusive: 24

Como vimos, em 19789 8 reeducandos a mais recebe�
r'am o benefício do L'ivr'ament ó

condicional, eriquan to /
que 1977 e 1978 foram iguais.

No ano de 1978 o EgrégiO Conselho instituiu um

prêmiO para dez reeducandos que apresentassem excelen
te Comportamento. Assim? os que pelo tempo de recolhi
:r;1ento e o índice de recuperação fizeram jús a esse prêmio receberam, naquele an01 a importância de Cr 500,00.Neste ano o prêmio estabelecido pelo Conselho foi de
Cr 1. 000, O. Em 1978 os Reeducandos ;Júlio Ecke r-t , Fran-

Andreza Campos da Luz
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cisco Bucki, Adão Rodrigues de SOUZ8� José Clóvis dos
Santos, Antônio de Lima, Jovino Goetten, Roberto d o s
Santos, Gilberto Fernandes _da Silva, Jorge de. AraD_jo
Cunhá e Osvaldo Pereira da Silva,

Neste ano os premiados foram: Humber-t o Dogn i.ni ,
José Moraes, Júlio Eckert , Franr;j sco Buck.i , Alceu d o s
Santos? Jovino Goetten9 Alécio da Silva, Gilberto Fel'
nandes da Silva, Deni Domingos da Silva e Adão Rodr�
gues de Souza,

Os reeducandos premiados agradecem aos Senhores
Conselheiros,

* * *

*

�

No dia lº ele a50sto, serao .í.naugur-ado s:» Campo
ele Futebbl do Esperança Futebol Clube, b8Jll como sua

nova sede,O EstádiO, corn três lances de arquibancpdas
e Tr:1b11..c'1.Et de honra, a l.em de vestiários para o time da
Casa e os visitantes, pista de atletismo, A Tribu_na
de honra é coberta.

r. r
. No pr-oxrmo numer-o falaremos mais, sobre o aasurrt o,

* * *

-)(-

O TEJIIIPO
r

'10 teD1iJO e d emasrí ado lento para aqueles cue esp-G
T'�;-l n

.

t -t
-1 0'

-

é1 C< - -; fJ .

0'''''('1 -(,rI
•

t -,�
'- . 1-'... etc_9, __ lUl o _LOL _,o pa.cc� 00 (1ue se 0" l_;<:::",_?_ ..clUl o __ aOle o

para os que temem? muito curto para aqueles que se r�
gosi jam ; mas 9 para aqueles que amam o tempo não exis
te", (Colaboração do Reeducando ADILSON DE OLIVEIRA),

* -)(- *

*

p'_�_�_çÃ-º__Ê_�EBJ]__-º-º�Ig.��.�Q]!!�_ç2Eª_
A Direção deste Estabelecimento recebeu cumpri

mentos peLa promoção da 3ª �:)emana do Reeducando, cum-

Andreza Campos da Luz
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primentos esses que teremos prazer em publicar�
TELEGR1J\'(lj'� � CEL ZÍZIMO MOR.EIRA - PENITENCIÁRIA DO ESTA
DO - FLORIANÓPOLIS - NOSSOS CUl'ilPRIMEJ\TTOS PROMOÇÃO SEl\M
NA DO REEDUCf�TDO ALTO ESPÍRITO h�/�TITÁRIO SDS - ODI
LON LUi\TARDELLI •

ITAJAÍ, 25 DE JULHO DE 1979 - À PENITENCIÁNIA DE FLO
RIll.tTÓPOLIS - LIBEIOR - PREZADOS SENHORES - VIMOS PELA
PELL. PRESENTE9 AGRlJ.DECER-LHES PELO jJlKÁVEL CONVITE9 AL:g:
SIVO A III SEJI/ILl.tTA DO REEDUCf�TDO, PROMOVIDA PELll. SECRE
TARIA DA JUSTIÇA, REINTEGHAR HOMENS NA SOCIEDJillE, E FA
ZER cox QUE ESSES HOMENS, SEJAM ÚTEIS AO NOSSO MEIO, E
RELLl\f.rENTE UlVLf\. TAREFA DIGNIFIC.ll.tTTE E EJ\TCORf\.JADORA PAR..'\.
NÓS OUTROS. FELIC ITAMOS TLNTOS QUANTOS TIVERlJII ESSA FE
LIZ IDÉIA, E AOS SRS. DESEJfJ"mS O NL'\.IS ABSOLUTO SUCES=
SO NESTA PROMOÇÃC9 QUE ELA SEJA COROADA DE :íITIT09 E
PLENI\.J'./lJl..IlRNTE VITORIOSA .: ATENC IOSIJ\1ENTE - DISTRIBUIDOR/.!..

,
�

MULLER - COJ'ilERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - RU.A BRUSQUE,
605 - CAIXA POSTAL 211 - 88.300 - ITAJAÍ/SC.

A Direção do Estabelecimento agradece a correspon
dência9 e nós9 reeduc8Ildos ficamos felizes em saber
que existem pessoas que se preocupam conosco.

* * *

*

1?IRJ��9�?�.�_�MI!1._���2:�R?�,-E�_g_OA �2ND�_��
Tendo em vista as cO:�l.e:jlo::--a0,Ões referentes a . III

SEM..LN.A DO REEDUC1JTDO? a DiTe0,ão deste Estabeler:i,·,l.ento
concedeu prêmios para aqucâ e s que apz-e serrtam. boa condu
to. mo Estnbelecimento. Os rJreIJ.io..dos f'o rnm � Pau.Lo Lopes-r -'-

-do lunaro..l, Maur-Lc i.o dos Scmtos9 PauI o Roberto Dias da
Glória, Valdomiro Manoel de kQclrnde, Ari Silvio Pamo s ,

Valdir Tristno da Cruz, Sebastino Francisco Bonsenhor,
Jlilio Ulatoskí, José CarneLr:,o e Osvo.ldo Moreira da Sil
V�,.

Andreza Campos da Luz
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APROVEITAl'''rENTO NO TRABALHO T.AJlflJ3ÉM DÁ P�HO
.Até o momento em que estava sendo redigido est,

Lnf'ormat i.vo tive:DI0s conhecimento dos seguintes prêmio::,
a Ser8111" conferidos a reec1ucandos;

SERVIÇOS BUROCRllTICOS � Humber-to Dogm.rri , Emil Strauc}!_
e Cezario Joaquin do Amar-ante .

SERVIÇO DE SAÚDE� Osvaldo Pereira da Silva.
BIBLIOTECL � Aailson (I.e Oliveira.
LIGA INTERNA DE ESPORTJ:�S: Nlil ton Azevedo.
ESPE��TÇA FUTEBOL CLUBE� Ondinaldo José de Lima.
ELÉTRICA� Gilberto Fernandes da Silva.
Faxina Interna: Jo�o Celso Pereira.
Barbearia: Valc1omiro Zarur Cordeiro.

Outros setores oficinais a i.nda escolherão os re
educandos que me l.ho.r se apr-e oen tar-am e:.:1 seus rospecti
vos setores do trabalho? entretanto até o presenteI:12
nierrt o não conhec emo s os esc

ó l.hi dos? motivo pelo qual
t

r ,
•d e i xamo s de publicar nes e numero. Fica para o pr-oxa-.

DO.
* * *

*

REFLEXÃO
Pessoal: Um dia desses pensei o quaso mo afoguoi,

. �

/em I'lOUS pr-opru.o s pon samcrrt o s , Da un i.ao de rrira, com
mou s pon samont o s , saiu isso � Sozi:nho? me ema cana , mes
1'-20 quarto? toca-discos? f'ómu.l.a.s , !:ilesas quo cont óm pa, " .,

-,' , r -

peis onde esta 2. sabedoria o í.ent i.fi ca , Uma espada de
são Jorge? roupas? toalhas? bolsas e una foto de mu:
lher, são estas as paisagehs na tão habitada e tão de

,
.

,.....,; -

vastada selva que e o Heu quarto de Prlsao, Mas ainda,
,

_.e selva. Nem ele pedras? nem de arvores. Un e i.n o que
mo deixa louco OOE seus bleng-blengs9 e Ilor ser elo ()

primeiro a me' chamar- para a rotina elo ananhà . Um rá
dio que Ele conta a' todo' instante as façanhas do nosso

peq_uono--grcmde mundo mod8rno, Eu tento? em m.i.nha cabo
ça , enc orrtr'ar- o can i.nho que rio st r-e o porque clei3tc

Andreza Campos da Luz
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quarto, deste sino, deste radio, deste toca-discos. Ter'
to achar o porque da -nri.nha vontade de sub.i.r , do Deu E��
do de cair. Procuro dnlJer o porque da ninha vontacle de

ser, sendo que eu sei e todos saben que, o que vou ser

:todos DL} dia r:;:erão � CINZAS. (Trabalho do
--

reedüoo.ndo
ADILSON DE OI,IVElRA),

!'tJ!3�}C_-:\º.º?S B_�E�
ReceboI1os, em nossa Redação as seguintes publica

çõos� Jorn2is Radar, da Sonana, Universitário,-:da OLE,
Labu.t.a, Poder, Flor Morenà, Liberdado Cultura1. Somo.n
te e li. Voz do prosidiario o Revistas � Ar�� o Dinensão, ..

* * *

*

Agro.doce:Glos as renossas,

* * *

*

AGRÚ.DEC TI/CENTO

O Redator-Chofe deste Boletim agradece a Direção
do Estabelecinento polo esp:Lrito huno..nit2rio quando a�
torizou que o Fundo Social ajudasse no pagaI:1onto do
3010 do valor total dos óculos adquirido recentcnente.

Não fosso isso certanente toria que esperar ma.ie .a.l.gur;
tOI1pO para a aquisição elo me auo . Outros r-e educando s já
conseguiram iE!).:wl a juda , O DOSDO tipo de ajuda (3010) é
dado a reeducandos que fn.zon -tratalnento dentário,

-l(- * *

*

MAIOR TENIPLO EVlLNffi!ÉLIC O DO MUNDO

O reeducando Osvaldo Pereira da Silva viajou a

são Paulo, onde esteve presento na Inauguração do naior

tenplo EvangéliCO do rrundo . O templo localiza-se à rua
r' �

Carlos Vicari, 124, Largo .ela -PoDpoia - S20 Paulo-SP,

ElogiE'..LloS a atitude do Ju:Lzo de sua Comarca de c on

denação, por tão generosa concessão,

Andreza Campos da Luz
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PEl\TITENCIÁRIA ESTADUAL DE FLORIANÓPOLIS

HISTÓRICO

ele. GLl

zou c

rio e

1930,

A Peni tenciárie. Estadual de Florianópolis foi criL

20 do ou+ubr-o Clt? 1926, 1:')010. IQi 154-7, que cmtori��··

poder executivo Q orgtmi ZQr o Regime Peni tencin-·
, �

�1 construir un pr-cdi o par-a a sua .i.n s tu.Lacao . B:',

sob tx orientQç2� do Dr': Edrrundo .t\_'c8,cio M�reira /
foi inaugurado. a pr-irreira cons t.r-uçiio , c onpo stn de duau

alas, n[�i s UlJ. bloco para a adrJinistraçõ'o. A organi za çfic
dos serviços foi objeto da lei 1675, de nove de �gosto
do DeSTilO ano. Sob a égide do C óc1igo !Jenal da República,
eH lº de agosto de 1931, b DccrGto nº 146 estabeleceu o

.

i t enc í.ar-í O '1' f' l' �
novo re(slI1.e pena encaar-a o , pree lO �. Ol anp.trauo OIl

19 AO, a1.71:('n t.ando consiCleravelnente a co'])3.ciêLnéLe de in

ternação de r-e eduoando s . EEl 1965 foi inaugurado o novo

bloco que hoje serve a adninistração. Por força do De

r.re t o 5197, de 03 de ju l.ho de 1978, foi aprovada .a

atual estrutura organizacional da Penitenciár;i..a.
Anexa a Pen í. tenciária existiu até 196/19 para rec o-

1himento de reeducandos, a Seção Agrlcóla da Trindade,
extinta com o advento elo G8..t"TIpUS Universitário. desde

1954 funcionava no SulJCUstri to de Canasvieiras a Colô
nia Penal agr:Lc01a, que, em 11 de outubro de 1969, foi

oficialBente criada pela lei nº 4·.378, COD a elenonina

ção de Colônia Penal Urbano Salles.

Atual:ijlcnte a Penitenciária tem UD.1a lotação de 291

reec1ucandos, sendo parte nos alojamentos e parte no in-·

terior do prédio. 14 casados r-e s.idem na C o l.ôn í.a Penal

com seus faniliares.

Disp�� a Peni t.enc
í

ár-í.a de uri parque industrial que

s�rve ab aprepdizado profissional, nos setores de tipo
'grafi,a, rianc ez.ar-ia , car-p.i.nsar-í.a , sapataria, colchoaria,
13edreira e 'oficina ;-,lecâ�ica. Para supr-i.r suas necessic1a

�les, riàrrt.em UJJ.la padaria, lava�deria õ. horta ..
.

c,',

Ai Pen í. ti::mciária serve a :Frefei türa Municipal de st a
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Capital CaD o trabalho desempenhado por reeducandos,

como t8J:'lbéE1, a lJedidos de Dão de obra para par-t í.cuLa

r-o s, observado sempre o critério da condição penal e

prisional.
" I' A

I"V

.

'Alem da terapeutica de Labor-ter-ap
í

a , a popuLa çao

carcer�ria desta Penitenci�ria o da ColBnia Ponal, �

recebem as�ist&ncia médica, odonto16gica, social, re

ligiosa c Jurídica.
-

Já se reo.lizaro1J. cursos de alfo..inte, marceneiro,

sapateiro, vassoureiro e tip6gro..fo o o..inc1a de rela-/
ções humanas paro.. os vigilantos. Cursos de Artesana

to OD couro, cordas, vidro, Rodação Oficio..l forru� Di

nis�rados a reeducandos no ano de 1978.
-

Funci onun no Estabelecinento"cursos r-cguLar-o s

.1UfQbetização e Educaçfio Tnt egr-ada do MOBRL\L o a í.ndu

de 12 o 2º grnuso 'Noste ano 113 roeducnnc1os partici

para d e s so'e cursos educacionai s .

O Serviço Judiciário, fator inporto..nto do ponto

de vi s+a assi stencial ao reeducando, c ODO no oq_uilí- !
1Jrio disciplinar interno funciona rruit o bcn e apre

senta apreciável zaov.lraerrto . A seguir dano s UI.ID.. tabo

la deDonstrativa dos serviços prestados, nesse aotor-, I

f'az cndo una c onpar-açáo elos anos do 19779 1978 e 1979,(

':;--
- -

-'BEilTEFfcIOS
__ - -- - - -

--1-19771-197�'1979'
__ .

,_ _ _ _. .

, , �_I __ ..l

-I Livranonto Condicional 79 84, "'r2

·i Rec1uçno de pena C/Liv . Condicional' 19 17 01

1 Indulto
I 25 16 01

j Rec1ução de pena simples
I 03

, I
r Revogação de Medida do SegLlrança 18 16· 05

I Transferôncia de Regime de Peno. 07 06

I C orrut.o.çiio Individual 03 04 01

I Rod. de Pono. pola Loi 6�416/77 86 06 I 02

I Regalias Externas-Lei 50434, 192 280 ,140
I Transferôncia do EstabelociIJ.8ntos 12 53 24

I Transferôncia I 22 46 03

Audiência CaD Juízo das Conarc8s 14 07
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Fraquência a Cursos

MoviLlonto.çõ'o dopecilio do Resorvo.

PrisB.o AIbcr-gue
Trnbo.lho Externo

Rovisõ'o Crininnl

Recursos Crinino.is

Ho.bao.s Corpus
Unificação de Penas

Reclnr.1O.çõ'0 Ao Conselho ele �.Tagistratura

TOTAL 530

09
19

.. �:36
44

38 50
17 02

09 13
04

01

.25
26
59
L1,5
01

10
02

01

717 402

OBSERVAÇ.?í.O� As colunas referentes ao ano de 1977 e 1978
referen-se aos 12 neses e a referente ao ano de 1979 so

[lento 0.0 pr-í.nei ro senestre. Vê-se, Que sorient e nesse sc;
Destro o total de beneficios já se �proxiEou ao total

-

de cada nno(1977 e 1978), respectivanenteo

COPtRESPONDÊMCIAS RECEBIDAS

Venho por neio desta acusar o recebinento da revis
�

,-

ta de voces, A Voz do Ree:lucando, COL10 t.anben o folheto

que traz o nane de inw'J.eras publicações, de gente que
r

, r

esta por al, lutando, pelo sol nosso de cada diao

0000 trabalho de vocês é realnente digno de louvo

res, pois Dostra 11ue ser gente, é acina de tudo, poder

errar e reconhecer os seus erros .

... gostei denais da apresentaç�o de vocês princi

palTIente o c1esfecho� A liberdade através da cultura na

cional; a liberdade de pensar, de agir, de falar e de

escrever. Pois é, a liberdade já nasceu livre e livre

deverá pernanecer, sempr'e , pelo nenos enquanto se cha

nar liberdade. Carlos Araújo. Caixa Postal 50 - 56.100

�alguoiro - Perna:m.b�co.E.T. Gostar{oIlos de retificar O

nane de nosso nanico, que é TRCT� e Não Trute, cano /
saiu publicado.

Realnente, arrí.go., eis aí a retificação, foi UI·:

lapso deste Redator que se desculpa pelo fato.
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Assenbleia Legislativa - Senhor Red.ator Ohefe -

É-r.1e grato receber un extrplar- do Bo.l et i.rr. A Voz do Re

educand01 o qual contéu natéria de interesse geral e

do Reeducando ... Deputado AristideS Bo l.an - 19 Secret�
rio.

Reeducard6! Receber.1_os sua pubji c a çao . Agradecenos
citação de nosso endereço no panfleto anexo. Breve /
sai Flor Morena nº 7 ... Env'iar'eno s , Paz - Luiz.

Luiz9 chegou-nos FLOR MORENA9 linda revista9 di§
na de ser lida por gente grande e pequena. obrigado.

Esta-:-10 de Santa Catarina - Manicônio -Iud i.c iar'Lo
::::10 Estado - Senhor Redator - Acusanos o .r-ec ebf.rient o /
do Bo.Let í.r, A VOZ DO REEDUCAND09 referente ao pês de

naio próxino passado renetido por V. Sa'9 a esta Dire

, .ç.Êio ...Dr. Pedro Largura - Diretor Geral.
_j .', r ,

Es�a�10 de Santa Catarina - Secretaria de Cultura

Esporte e Turisno - Senhor Redator - 11.CUSO o
..

recehi

r!.ento do Bo l.e+im A VOZ DO REEDUCi'J\TDO encací.nhaôo lJor
V. Sa, 9 en riai o ú.lt í.r.o .

- JÚLIO CESAR - Secretári�,
Estado de Santa Catarina - ASSe!�lbléia Legislativa

Senhor Huriber-t o - Tenho a satisfação de acusar o rec�
b i.nerrt o do BoLe t irr A Voz do Reeducando nº XII - Ser}

dúví.da , trata-se de una obra que oferecerá inúneros /
subsidios e sugestões ao c1esenvolvinento de nosso Es..,.

tac1o. Atenciosanente - Ivan Cesar Ranzolin - Deputado.
� ", ,

COnsultoria Geral do Estado - Senhor Redator Che

fe -AgrEtdeç09 con uuita satisfação, o envio do Bole=
tin 'A VOZ DO ·REEDUCAJ\TD09 relativo ao I:.1ês de riaí,o do

corrente alfô9,cofltellP.0 :oatéria de interesse geral e do

Re educ endo - SALOMÃo ANT6NIO RIBAS JUNIOR .; CONSULTOR

GERAL DO ESTADO.

Assenbléia Legislativa - Florianópolis - se -Pre

zado Senhor - CaD satisfação acuso o r-ec eb í.nent o dõ
Boletin A Voz do Reeducando. - Parabenizo essa Direto
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ria Dela excelente trabalho desenvolvido. Isto De Bsti

nula e Ele arrí.na a cada vez ma.i s lutar pela reeducação�
do horiem e o seu retorno ao convívio social. Nesta Ca

sa c o.Lcc o-rie a disllosição - Deputado CILIÃO DE ARAÚJO?
Vice-L{der do Governo.

Palácio Cruz e Souza - Gabinete do Governa;{_or -

Casa Militar - Sen1'lOr Reeducando - Acuso era Deu poder?

o Bo.l e t.ín A VOZ DO REEDUCANDO. Na o�!ortunidade en que

agradeço a gentil r-erie saa , congratulo-ne CaD V? Sa.'?

pelo: _

excelente trabalho e l.abor'ado . DÉCIO JOSÉ DO LAGO

CORONEL CHEFE DA CASA MILITAR.

Estado de Santa Catarina - Palácio Cruz e Souza -

Gabinete do Governador - Casa Civil - Senhor Redator

Chefe - Alegra-r18 acusar o recebinento do BoletiI1 A

Voz do Reeducando, na oportunidade eTJ que estendo os

rieus curmr-Lnent c s a todos os reeducandos desta Peni

tenciári� - Deputado Nereu Guidi - Secretário �!ara As

suntos da Casa Civil.

Estado de Santa Catarina - Gabinete do Vice-Go

vernador - Prezado Senhor - De orderc do Excelent{ssi

no Senhor Governador, cUIJT're-De agradecer a Vossa S�
nhoria a gentileza da renessa do exenplar do Bol et i.n

A VOZ DO REEDUCANDO. El]_ seu nane? apr-e serrt o-The CLLr:1-

pr-irientoo ;Jelo trabalho apresentado e unidos à causa

do Reeducando registranos noss,o incentivo a continu�
ren lutando de forna sadia como esta, pelo ber; de t.:2.
dos os que hoje pr-ocur-am D_D_ futuro rieLhor- - Cordial

mente - NILTON SEVERO DA COSTA - CHEFE DE GABINETE. •

Assenbléia Legislativa - Liderança do Governo -

Prezado Senhor - Cunpr'e-cne acusar o recebinento do

Bo.l et i.n A VOZ DO REEDUCANDO, cpor-turrí.úad e eri que a

gradeço a ren8ssa - Colocando-TIe sempre à sua intei

ra disposição, f'.írmo-me - VASCO FERlITM-TDE FURLr'\.N - De

mrtado Estadual.
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Assenbleia Legislati do Estado de Santa Catarina.

Senhor Redator-Chefe - CaD pr-az ez- acusano a o r-cc eb iraerr'

to do BoletiD A Voz do Reeducando, referente ao Dês de
naiG? no qual é inserido natéria de contéudo geral e

do ReeducandO? e spec
í f.í canent.e , bem COElO cÓj)ia qiDiot

grafada do Projeto de Lei do Deputado Miro Teixeira?
que trata sobre alterações de di spo sitivos elo Código
Penal Brasileiro, relacionado CaD o Livranento Condi

cional,- Ao agradecen-1os a gentileza das renessas? au

gur3J:los, neste ensejo? que o referido Boletin continue

a ter o êxito até aqui alcançado, no que diz respeit09
principal TIente , ao reeducando desse Estabelecinento,

DelJutado Geovah AE18rante,

Estado de Santa Catarina - PrezEzado Senhor - Tenho

o prazer de acusar o recebir.1ento do Boletin nº XII "A

Voz do Reeducando, relativo ao Dês de raaá o , encaninha

a e.s t.a Secretaria, Ao t empo eIl que agradeço fi gentileza
da rene asa , si r-vo-rae do ensejo par-a apr-e serrt.ar- J?rotes
tos de estima e apreço - JOÃO liliDERSCN FLORES - SECRE
TÁRIO ADJUNTO/SE,

O corpo redatorial deste Boletim agradece a cor-

a"·
r .

h .:J
res:;Jon .eric i.a a nos encaru.n aoa .

* * *

*

DE.�.�!}g:g.�.ª__.�g§__g:Q_�-º-ê. �Ii_T�.�9S
li. Coordenadoria de Ensino desta Penitenciária en

carrí.nhou a Iri r-e çao do Estabelecinento completo relató
rio sobre a situação de cada aluno, Assin forau _desta
que s , no �)er{odo Julho/78 e Julho/79 os seguintes ree

ducando s :

CURSO DE l;.LFABETIZAÇÃO � Marciano Ribeiro? S,$bastião Fa
-r

gunc1es? GEraldo Moraes? Edson de Souza Padilha-e Jose

Arnáldo de Paula,

EDUCAÇÃO INTEGRA_:OA� Cesar Lourenço, João Oema.r Pedroso,
M�rio de Souza e Valdir José Ferreira,
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IIQ. GRAU�l'l.ri Sílvio Ramos? Deni Dom.í.ngoe da Silva r .e

Angel omar- da Silva Marques,
12 GRAU�Ondinaldo José de Lima e Valdir Tristão da

Cruz,

* * *

*

DECÁLOGO DO CLIENTE

O professor Ignácio Winizki? er"linente advogado ar

gentino? antigo JJrofessor da Faculdade de Direi to de
Buenos Aires? autor de nuraer-oees obras? dentre as

quais destaca-se o livro 'Títulos Circulatórios9 com-"

])ÔS9 COD nuita graça? e espírito observador? o dec:=Í-IS2_
go para qu em necessita de um advogado? aqui reproduzi
do? posto que perca o sabor original na trac1ução�

-

L Confia teus assuntos legais sonente a UII advogado.
Por alguma razão este não é run contador? nem escri
vão? ner; procurador? nem des])achante aduane

í

r-oç nen

�,olicialo
2, Consulta DLl advogado antes de assinar? e não depois,

, ,v. r. ,

'I'amben nas relaçoes Jurlchcas? e rieLhor- prevenir
dó que remediar.

3, Nenhum fato ocultes a teu advogado? nem tuas opi
niões, Mas não queiras superar os critérios dele.

4, Teu advogado não é sábio nem onisciente. Dá-lhe /
tenI)O de estudar teu caso, '

5. Não pe ça s a teu advogado que te assegure o êxito
de tua causa? pois não o pode fazer.

6, Em questões patrimoniais? lembra-te de que "mais J>

vale um mau acordo que UlTIa boa demanda".

7, Lembra-te de que não podes ganhar a demanda somente

porque crês teres razão;·nem vens a perdê-la por
culpa de teu advogado,

8, Não transfiras a teu advogadottodos os encargos da

luta, Age? posto que discretamente. Mais vale peca
res por diligente? que por neglis;ência,
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9. N�o escolhas teu advogado em raz�o dos honor�ri6�
que te peça. Elege-o pela confiança que inspira e

pelos conhecimentos que tem.
'

10. N8,0 especules com os hono rár-í.oa de teu advogado.
Paga o justo,mas paga-o em dinheiro, e nao

promessa de outros serviços.
(TRiID\TSCRITO DA TETBillTA DA JUSTIÇA Nº 888 DE 02/02/77)

c om

: .'i
?(- * *

*

NOSSOS CUJIlIPRIMENTOS

I'V r . .
,...._"

Nao podl amo s d e í.xar- de r-egi st r-ar- a nomeaçao do Sr.

Adwaldo Jo�o Dias para exercer o Cargo de Chefe do

Serviço pere1, naCoordenaç�o das Organizações Penais
do Estado. Até sua posse o Sr, AdwaLd o , que ó Academ.i

,
--

co em Direi�o, na ultima fase, exercia o cargo em co-

miss�o de Chefe do Serviço Jú,dicis:rio desta Peni tonci

á,ria, Há aproximadamente 20 anos esse zeloso servidor
vem prestando seus serviços ao Estabelecimento, con

quistando, desse modo, mais 1)111a posição em sua carrei

ra pública.
Também o Acadêmico em Direito, José Darci Pereira!

Soares foi nomeado para exercer o cargo em c om'i aaáo /
de Chefe do ,Serviço Penal desta Penitenciária. Ainda

jovem, mas dinâmico e trabalhador, Darci é uma promes
sa 110 campo criminal, além de ser destaque em suas r
f'un ç

óe s ,

Outro funcionário que abraçamos :; o Sr. Antônio /
Limas, funcionário gabaritado desta Casa, que por ato
do Sr. Secret�rio da Justiça, foi nomeado Diretor dos

Serviços Médicos e de Assistência SociaL A ele, fun

cionário de elite, que sempre lutou pela causa do Re

educando 9 e que � em 1977 e 1978, quando das comemora

ções das lª e 2ª Semana do Reeducando. náo poupou es

f'or-ç o s visando a mais completo sucesso dessas pr-emo-
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çoes, o nosso carinhoso abraço.
Ainda o Sr. João Sebastião da Silva foi nomeado

Chefe do Parque IndustriaL Homem c ompe terrt e , q_ue
há anos vem Labu't.and o como mestre de oficina na coL

,..-

choaria deste Estabeleciment09 amigo do reeducando,
recebeu o justo prêmio por seu trabalho o Parabéns.

Registramos, também, e com muito prazer, a apo
sentadoria do Dr.Helv:Là.io de Castro Velloso Filho:

O Dr, Veloso, vinha prestando serviços na Asse
ssoria Jurídica deste Estabelecimento desde 1971_�_.;�-

Homem culto, inteligente, dinâmico e diligente
em seu trabalho, conseguiu, nestes dois anos anga
riar a simpatia dos reeducandos que o procuram dia
riamente para resolver seus problemas de cunho ju�i
d i.c o , Desejamos ao Dr, Vel}osC) muitas felicidades e

que o Criador o recompense pelo que tem feiro em

nosso benefício.
* * *

*

mfl: ABRAÇO
OSVALDO CALIXTO DE LIMA. Um nome a ser lembTa

do pelo muito que tem feito em prol do Reeducando.
A ele, que não poupa esforços, que nbciaa até

de seus dias de descanço para estar ao lado do Ree
ducando, corno acontece todos os anos por ocasião da
Semana dó Reeduc81l.do, Este ano, mesmo doente, o Sr.
Calixto aqui esteve, nrun dia de sábado, para orien
tar as competições internas referentes à nossa Sema
na. A ele o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa

gratidão. Muito obrigado por tudo, Sr, CALIXTO. Mui
to obri gado mesmo.

* * *
*

A LIBERDADE É UM.A' SÓ, QUE CHEGA AO FIM COM li
MORTE. fJlTTES DISSO TUDO E 'POSSíVEL,
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ESPORTES (por Cezário Joaquim do Amarante).
O Esperança Futebol Clube? sob a orientação Técni

ca do Reeducando Ondinaldo José de Lima? vem realiza�
jogos? todos os domingos? nlUll intenso preparativo pa
ra as disputas do dia lº de agosto. Treino às quinta�
feiras e jogos aos domingos? fazem com que os reedu
candos que compõem a equipe aperfeiçoem mais seus do
tes atléticos. Passamos? a seguir, a registrar os jo
gos realizados pela Equipe A e B? desde maio deste /
ano e

EQUIPE A�

27/05 - Esperança FC

03/06 - Esperança FC

10/06 - Esperança FC

17/06 - Espérança FC

24/06 - Esperança FC

01/07 - Espe:rar:.ça FC

22/07 - Esperança FC

29/07 - Esperança FC

EQUIPE B

27/05 - Esperança FC

03/06 - Esperança FC

10/06 - Esperança FC
17/06 - Esperança FC

24/06 - Esperança FC
"

01/07 Esperança FC-

22/07 Esperança FC

29/07 - Esperança FC

2 x Ô Indenpendente
O x 3 Guarani
1 x 4 Benfica
6 x 2 Guarani'
2 x 2 Central de Porto Alegre
1 x 4 Agronômica
4 x 1 Atlântico
3.�x O Monte Castelo

O x 2 Independente
2 x 1 Guarani
O x 2 Benfica
1 x O Guarani
O x 1 Central de Porto Alegre.
1 x 1 Agronômica
")
x O Atlântico.)

2 x 1 Monte Castelo.

Dia lº de agosto o Esperança deverá jogar com a

forte equipe da Marinha de Guerra do Brasil? como "a

contece todos os anos nesse dia. Ano passado a vitor�
asa foi a Equipe da Marinha. Este ano esperamos que a

equipe da Casa ganhe os troféus.
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3ª ��A_p_q_:r:mEDV.9!��I;Q.0 - �§:�rf::T!Dq_.PAê __C-ºlYJP�_�!_çÕE.§.
Reportagem de Reeducando ('�0zário Joaquim do Amarante
colaboraç�o de· Jorge da Veiga.

As competições finais comemorativas da 3ª Semana
do Reeducando est�o no seu final e os resultados até
aqui s�o os seguintes�

COMEDOR DE FARr:NHA� 1º Luga:r�Luiz (4013)
2º Lugar�Leci (4047)

PAU DE CEBO � Darci (4379)
CABO DE GUERRA�Capit�o da equipe A�Valdori (4415)

Capit�o da equipe Br ár-í. (4-198)
COR.B.IDA DE RESIST�TCIA� lº Lugar-: Cerrute (4338)

2º Lugar� Ari (4198).
Cm.mDOR DE BARBANTE� 1º Lugar� Valmiré (4393)

2º Lugar� Liberalino (4324)
COMEDOR DE NU\.ÇÃ� 1º Luga.r s Oderrí.r- (4341)

2º Lugar�Alcebiades (4333)
BRIGA DO TRJl.VESSEIRO� lº Lugar-e Japones( 4354)

2º Lugar-e Pedro (4249)·
CORRIDA DA AGUIJIA: 1º Lugar : Leci (4047)

2º Lugar� Jauru(4207)
CORRID1� DO OVOz lº Lugar� Valmiré (4393)

2º Lugar� Padilah (4301)
C ORRIDA DO SAC O � 1 º Lugar � Lourival ( 4266)

2º Lugar� Valmiré (4393)
LUTA DE BOX CEGO� lº Lugar� Eduardo (4339)

2º Lugar� Carl:>s (4384)
QUEBR(l. DO POTE� lº Lugarz Jauru (4207)

2º I,u:zar� Carlos(4384)
D.[\]\!.L1S � Campe�o � Djalma( 4269)

Vice-campe�o � 11 rnen
í

(4391)
Dominó� Capeão� Mauricio (3783 e Fort�uLato(4435)

Vi�e-campeões� Ad�o (3421 e Senastiijo(2993)
XIi])REZ� Disputas ainda n�o encerradas.
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Ping-Pong� Disputas ainda não encerradas,

Futebol de Salão� Campeão! Santos FC,

Vice-campeão sBctaf'o go FC,
MINI-FUTEJ30L� C8JJlpe�io � Equipe Interna

Vice-C8JJlIJeõ"o � Equ.í.p e ext e.rna ,

As disputas não encerradas at& agora serao publica-
',' r

das no proximo numero,

Todos os vencedôres receberão prêmios da Direção do

Estabelecimento,
* * *

LIGA INTERNA DE ESPORTES

Nosso Boletim têm recebido total colaboração dos

dirigentes da Liga Interna de • Esportes? pelo que so

mos gratos, Diri'gem a Liga o Reeducando Milton Azevedo?
como Presidente ,e Jorge da Veiga como vice-presidente,

ESPERANÇA FUTEBOL CLUB�

Sob a orientação t&cnica e presidência do Reedu
cando Ondinaldo Jos&;de Lim.a? temos tido o máximo de

apoio em nosso trabalho de coleta de informes junto
àquela entidade interna. 'I'ambem a ele o nosso agrade--
cimento,

-, -,

'* '* *

-l�

AGRADEC H!.I:El\TTOS

O corpo redatorial deste Boletim agradece a.Dire

ção deste Estabelecimento pela maneira como nos tem

facilitado a coleta de informes, em nosso trabalho de

bom informar aos leitores, Graças a isso temos c orrs e-:

guido realizar u.m bom trabalho e levar com plena fide

lidade o que aqui ocorre,

Andreza Campos da Luz
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:I!'ím.'LAS E PARCnCULARES QUE COtIBúRA.RJ\J\'I COM PRÊMIOS PARL
AS COMEMORAÇÕES Df. III SEriú\]\TiI. DO REEDuCAN:DO,

lvTecânica GevaercL, ll(.::)corama, l'.:ery 11in-t2�s? (',;,/\_, l:arv8,lho,
Cerealista Aleixo" Arnaldo Luzo JÜ'll1azém do Povo , li'ellrk
Bcabai d , Ca s so.l , Cola Cola, l'eps1 CoLa , Buch , -1"1ercede:s
S]JinozFt7 André Ma

í kot , Vidrolar? J\_ Esportiva, In st2,lf3:'d c
.ra S2mta Rita, Norberto Kuhrien , Instaladora Cascaes? -}Ti'

- .--,
'-'_ .. , , .�,,�

c o l.au �rorge Berber? Domifúk-Sergio Re
í t z , Industria ,,�

C omércio de Metais, Companhia Tndue t.r-La.L Schlbsser S/A?
Ho.Lbr-a .. - Pr:')dut03 Alimen-GÍcios e Participações Lt.da , In
dú s t r-La i]'oxtil Maurici Ltda , Fund i.çao TlJpy S, A, , Busci;
& Cia Ltda , Odilon Lunar-d eL'l i e Distribuiô.or-a Distribui
do>,::, Muller, Comércio e Representações Lt.da ,

Esta a relação que recebemo.s até o presente momen-

A Direção do Estabelecimento? bem como toda a pop�
lação carcerária, agradecem 8, gentileza das doações,

É a participação da comunidade C2,tarinense na fes
ta máxima do Reeducando, Nós que aqui estamos sentimo
nos imensamente gratos e confiantes no futuro? visto /
que temos em nossos innãos livres _o apoio tão necessá
rio nestas horas criticas de nossas vidas, Nosso muito
obrigado,

* * *

*

IROGJ5AMA R�F�R�JT�� :�§_-º.91�-ª�gR�9.9E�_l?-º,."PJ.�_1:�_ DE AQ:O��O
08? 00 hora.s _, �"hssa na Canela da Cad e

í

a Públice" cele
b rada 1JOr D. Afonso Ni.ehu e e , Ar-c ebi ano
rfl:et,rO�001i t.ano ;

lO? 00 h c+a.s ,- Recrear;e,o -para os FGec1ucanc1os;

12? 00 h o.ra s - Almoço;
1 I) 900 hora s .. , Tnau "m1-acpo do Estádio)

Andreza Campos da Luz
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15?00 horas - Jogo de Futebol entre as eQuipes da Pe
nitenciária e a Marinha.

i� * *

*

NOS�O_}�N]2_ER?º O

A vez DO REEWCLUfDô

PEUITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS
CAIXA POSTAL? 55

88.000 - FLORIN�ÓPOLIS - se

Leia e Divulgue "A VOZ DO RE�DUCANDO".

REEDUCANTIO? leia teu exemplar e passe para frente.

Andreza Campos da Luz
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


