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CENTRO SOCIOECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL

Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular - Nessop
Projeto CFP-2020/2021

RELATÓRIO DO LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO DE NOTÍCIAS
SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS, MANIFESTAÇÕES E PROTESTOS EM
SANTA CATARINA NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19
[13/03/2020 a 31/07/2021]

1. INTRODUÇÃO
O presente relatório visa apresentar os dados e reflexões preliminares
construídas a partir da realização de um levantamento exploratório de notícias sobre os
movimentos sociais, manifestações e protestos no estado de Santa Catarina no contexto
da pandemia do Covid-19, mais especificamente entre o período de 13 de março de
2020 (data do primeiro caso identificado em Santa Catarina) e 31 de julho de 2021.
A pandemia do coronavírus – Covid19 foi causada pelo vírus SARS-CoV-2,
identificado em 31 de dezembro de 2019 na China e que, desde então, atingiu todos os
países do mundo. Um mês após sua identificação, dado a gravidade dos quadros, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto do novo coronavírus como do
mais alto nível de alerta, ou seja, enquanto uma emergência de saúde pública de
importância internacional (ESPII), decisão que teve a finalidade de buscar “[...]
aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a
propagação do vírus” (OPAS, s/d). A Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma
pandemia em 11 de fevereiro de 2020, termo esse que corresponde não à sua letalidade,
mas ao nível de propagação geográfica da doença (OPAS, s/d).
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Para se ter ideia da magnitude do contágio pelo SARS-CoV-2 e suas variantes dentre elas a mais recente, a OMICRON -, em 27 de dezembro de 2021 o mundo
registrou mais de um milhão de casos de Covid-19 em apenas 24 horas, sendo que
somente nos Estados Unidos foram confirmadas 512.553 infecções (OPERA MUNDI,
2021), sendo este o país que lidera o número de mortes no mundo, com cerca de 800 mil
óbitos registrados em 14 de dezembro de 2021, segundo dados da Universidade Johns
Hopkins (EUA, 2021). O Brasil, por sua vez, registrou 619 mil mortes pelo Covid-19
até 28 de dezembro de 2021, ocupando o segundo lugar no número de mortos pela
Covid-19 no mundo.
A crise sanitária desencadeada pela pandemia da Covid-19 vem acompanhada
por uma crise socioeconômica e política no mundo - e no Brasil tal crise não poderia ser
diferente. No contexto do governo ultraliberal e negacionista da crise de Jair Bolsonaro
(2019 -), os efeitos da pandemia tem se intensificado particularmente junto às classes
subalternizadas: habitantes da periferia das grandes cidades, negros, jovens e outros
segmentos empobrecidos que dependem diretamente das políticas sociais para a
sobrevivência. Segundo o periódico El País, o Brasil foi o primeiro país do mundo onde
se verificou manifestações contra as restrições impostas pelo cenário da pandemia, em
nome da liberdade (INAÇÃO, 2021).
Como parte das ações desenvolvidas pelo Departamento de Serviço Social,
integrante do Comitê SUAS/SC COVID-19: Em Defesa da Vida, o Núcleo de Estudos
em Serviço Social e Organização Popular (Nessop) buscou mapear as manifestações de
movimentos sociais e coletivos organizados em Santa Catarina no contexto de tão grave
crise, como uma das ações do Projeto de Extensão Curso de Formação Permanente
Movimentos Sociais e Conselhos de Políticas Públicas: interface das lutas populares,
cujas atividades regulares foram reorganizadas desde a fase inicial da pandemia.
O levantamento teve início em maio de 2020 com uma busca preliminar das
ações de enfrentamento à Covid-19 por movimentos sociais, coletivos e afins, atuantes
na Grande Florianópolis3. Para tanto, foram estabelecidos contatos com alguns grupos

3

Mapeamento realizado pelo estudante Victor Goulart Ferreira, monitor da disciplina de Classes Sociais e
Movimentos Sociais do Curso de Graduação em Serviço Social/UFSC, no semestre letivo de 2020.1, sob
a orientação da Profa. Maria Teresa dos Santos. Em função da pandemia em 2020.1, as aulas foram
suspensas em 18 de março de 2020, por tempo indeterminado. Com a persistência e agravamento da
pandemia as atividades de ensino da graduação na UFSC foram retomadas somente em 01 de setembro de
2020, na modalidade remota, assim permanecendo até o momento da finalização deste relatório.
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organizados via redes sociais, como Facebook e WhatsApp, quando se verificou a
dificuldade de se dimensionar a atuação de tais grupos naquele momento em que não se
tinha inclusive ideia da dimensão e duração da crise sanitária e socioeconômica
desencadeada pelo Covid-19. Os resultados deste mapeamento inicial foram relatados
brevemente em relatório específico.
Em face dos resultados desse breve mapeamento, optou-se por dar continuidade
ao levantamento das ações de movimentos sociais e/ou grupos organizados via sites de
notícias de jornais ou organizações vinculadas a movimentos sociais no âmbito de Santa
Catarina com o intuito de ampliar a abrangência da busca em termos de distribuição das
ações e sujeitos no território catarinense4.
Assim, com o objetivo geral de identificar os movimentos sociais e as formas de
resistência popular no contexto da Covid-19 em Santa Catarina, este levantamento ainda
busca apontar algumas hipóteses e caminhos que jogam luz, dentre outros, para quais
protestos, manifestações e lutas foram desencadeadas pelos movimentos sociais, grupos
organizados e coletivos no contexto da Covid-19 em Santa Catarina neste período;
quem protagonizou as lutas e a quem representavam; em qual macrorregião do estado
ocorreram estas manifestações; o que reivindicavam; quem publicou a notícia, em quais
sites e com que frequência.
Os resultados desse mapeamento de notícias encontram-se organizados no
presente relatório iniciando-se pela apresentação dos dados gerais coletados, seguido
por uma análise geral das informações obtidas, encerrando-se com algumas
considerações finais, também de caráter geral, acerca do que se conseguiu identificar
nesse levantamento exploratório. Para melhor compreensão e registro de dados, seguem
apensados o quadro geral de notícias mapeadas no período de março de 2020 a julho de
2021 (Apêndice A) e o quadro de municípios catarinenses por macrorregião (Apêndice
B).

2. DADOS GERAIS IDENTIFICADOS: QUEM, QUANDO E ONDE SE
PUBLICOU?

4

O levantamento nos sites de notícias foi iniciado pela estudante do curso de graduação em Serviço
Social Manuella Pieroni Ribeiro - bolsista Probolsa 2020 no Nessop, com o apoio das Profa. Iliane Kohler
e Maria Teresa dos Santos. Foi ampliado e finalizado pela estudante Gabrielly Cabral Monsani (Curso de
Serviço Social) no período de setembro a dezembro de 2021, sob a orientação da Profa. Maria Teresa dos
Santos.
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Para este levantamento exploratório, primeiramente buscou-se no site de
pesquisas

Google,

em

abril

de

2020,

pelas

palavras-chave

“protesto(s)”,

“manifestação(ções)” e “movimento social(ais)”, com o objetivo de localizar os sites de
jornais de Santa Catarina, de movimentos sociais e outras organizações com atuação
local que tratassem dos movimentos sociais, manifestações e protestos ocorridos em
território catarinense no contexto da pandemia do Covid-19. A partir desta procura
inicial, definiram-se os dezoito sites listados no Quadro I como fontes privilegiadas para
coleta de dados.
QUADRO I: SITES DE NOTÍCIAS
NOME DO SITE

ENDEREÇO DIGITAL

Agora Sul

https://agorasul.com.br

Caçador Online

https://www.cacador.net

CL Correio Lageano

https://clmais.com.br

Diário do Alto Vale

https://diarioav.com.br

Diário do Iguaçu

https://diregional.com.br/diario-do-iguacu/

Folha da Cidade - Portal de Notícias entre a
Ilha e Continente

https://folhacidade.com.br

Folha da Cidade - Agência de Notícias São
Joaquim Online

https://saojoaquimonline.com.br/folha-dacidade/

Folha do Litoral

https://jornalfolhalitoral.com.br

Folha do Oeste

https://folhadooeste.com.br

Jornal Conexão Comunidade

https://jornalconexao.com.br

Jornal ExtraSC

https://www.jornalextrasc.com.br

NDmais

https://ndmais.com.br

Catarinas

https://catarinas.info

Desacato

http://desacato.info

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina

https://sjsc.org.br

TN Sul

https://tnsul.com

Tudo sobre Floripa

http://www.tudosobrefloripa.com.br

UFSC à Esquerda

https://ufscaesquerda.com

Fonte: elaborado pelas autoras.
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Observe-se que o site da NSCTotal que faz parte do maior conglomerado de
comunicação de Santa Catarina não foi selecionado como como uma das fontes
privilegiadas de coleta de dados por não dispor de ferramenta interna de busca de
notícias. O Grupo NSC é formado pela emissora NSC TV, afiliada à Rede Globo; pelo
portal de notícias NSC Total, além de jornais e emissoras de rádio com sede no estado
de Santa Catarina (NSC COMUNICAÇÃO, s/d). Importante ainda observar que em 16
de outubro de 2019 a NSC, extinguiu seus jornais impressos, direcionando o conjunto
das notícias e conteúdos por meio on line ao portal NSCTotal, permanecendo em meio
impresso uma única edição aos sábados, o que ocasionou a demissão de 26 jornalistas
(CHRISTOFOLETTI, 2019). Esse cenário não pode ser desconsiderado, pois revela
uma crise no jornalismo e incertezas sobre novas formas, não só nos meios de
veiculação de notícias, como também em seu próprio conteúdo e qualidade.
No conjunto dos sites pesquisados, percebeu-se que apenas 04 (quatro) deles não
se constituíam como de finalidade lucrativa, a saber: Desacato, Catarinas, Sindicato dos
Jornalistas e UFSC à Esquerda, caracterizados respectivamente como cooperativa
comunicacional, portal jornalístico especializado em gênero, portal de sindicato e
coletivo jornalístico.
Após a identificação dos sites de notícias e de movimentos sociais disponíveis
na rede de internet que veiculam notícias do estado de Santa Catarina, iniciou-se a
coleta de dados a partir dos mesmos, pesquisando internamente pelas palavras-chave
“protesto (s)”, “manifestação (ções) ” e “movimento social(ais)”. Resultaram desta
busca 395 notícias, no período de 13 de março de 2020 a 31 de julho de 2021, conforme
se visualiza na Tabela 1.
TABELA 1 - NÚMERO DE NOTÍCIAS POR SITE
NOME DO SITE

NOTÍCIAS (NA)

PORCENTAGEM

NDmais

232

58,73%

Tudo sobre Floripa

38

9,62%

TN Sul

19

4,81%

Demais sites5

106

26,83%

5

Agora Sul, Caçador Online, CL Correio Lageano, Diário do Alto Vale, Diário do Iguaçu, Folha da
Cidade - Portal de Notícias entre a Ilha e Continente, Folha da Cidade - Agência de Notícias São Joaquim
Online, Folha do Litoral, Folha do Oeste, Jornal Conexão Comunidade, Jornal ExtraSC, Catarinas,
Desacato, Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina e UFSC à Esquerda.
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Total

395

100%

Fonte: elaborado pelos autores.

A Tabela 1 demonstra a predominância dos grandes portais de comunicação na
veiculação das informações: das 395 notícias publicadas, aproximadamente 58,73%
(232 matérias) tiveram origem no site de notícias NDmais, sendo este, portanto, o
principal site a respeito dos movimentos sociais e/ou grupos organizados que se
manifestaram no contexto da Covid-19 em SC no intervalo destacado por este
levantamento.
O site de notícias NDmais está registrado no domínio da Editora Notícias Ltda.,
cujo sócio-administrador é Marcello Correa Petrelli, presidente executivo do Grupo ND,
site que, por sua vez, pertence à Rede Independência de Comunicação (RIC Record) em
Santa Catarina desde 2008, ano em que passou a assumir essa identificação no estado
(DANTAS, 2010, p. 10). O Grupo RIC é propriedade da família Petrelli e atua desde
1987 no Paraná (PR) e 1989 em Santa Catarina (SC), lembrando-se, contudo, que a RIC
é afiliada da Rede Record de Televisão, de propriedade do bispo empresário Edir
Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, o que significa muito mais que um
detalhe na análise das informações produzidas por este veículo de comunicação.
Em 2019 a gestão do grupo RIC no PR e SC foi desmembrada e criou-se uma
nova marca em todas as plataformas do grupo, passando a RICTV a denominar-se
NDTV, o site de notícias NDmais e o jornal impresso ND. Na avaliação de Marcelo
Petrelli, aquele era um momento de bons prognósticos de crescimento da empresa, visto
que no final daquele ano a previsão era de uma receita anual de R$ 95 milhões, com
projeções de crescimento entre 30% e 15% (A LÓGICA, 2019). Resta saber se tal
projeção se confirmou, considerando a Covid19 - questionamento que, todavia, não
objetivamos responder no presente escrito.
Retomando o número de notícias por site, temos na sequência ao NDmais o site
Tudo sobre Floripa, com 9,62% das publicações, totalizando 38 matérias, e o TN Sul
com 4,81%, isto é, 19 matérias. Os demais sites possuem, individualmente, menos de
3,5% do total das notícias encontradas.
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Outro aspecto observado foi a distribuição das notícias veiculadas segundo a
macrorregião em Santa Catarina a que se referiam6, observando-se a predominância de
ocorridos na região da Grande Florianópolis (GF)7 com 41,51%, isto é, 164 ocorrências,
conforme se vislumbra na Tabela 2.
Importante destacar que a população da Grande Florianópolis foi estimada pelo
IBGE, no ano de 2020, em 1.229.335 habitantes, sendo a maior concentração localizada
na capital do estado, isto é, Florianópolis, com população estimada em 516.524
moradores (IBGE, 2020). Em que pese não ser a GF a maior região em número de
habitantes, esta é, contudo, a região que concentra o mais significativo aparato
institucional de poder no estado, onde se localiza a sede administrativa do governo
estadual.

TABELA 2 - NOTÍCIAS POR MACRORREGIÃO
MACRORREGIÃO

NÚMERO DE
NOTÍCIAS

PORCENTAGEM
(valores aproximados)

Grande Florianópolis

164

41,51%

Foz do Rio Itajaí Nordeste

57

14,43%

Em mais de uma
macrorregião

48

12,15%

Sul

41

10,37%

Vale do Itajaí

34

8,60%

Grande Oeste

28

7,08%

Meio Oeste

9

2,27%

Serra Catarinense

7

1,77%

Nacional

5

1,26%

6

Para o presente relatório utilizou-se da sistematização de municípios por macrorregião da Assistência
Social, na qual estão elencadas oito macrorregiões catarinenses: Foz do Rio Itajaí Nordeste, Grande
Florianópolis, Grande Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte, Serra Catarinense, Sul e Vale do Itajaí. A tabela
com todos os municípios catarinenses e suas respectivas macrorregiões encontra-se reproduzida no
Apêndice B, neste mesmo trabalho.
7
Região que abarca 22 municípios: Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu,
Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça,
Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José,
São Pedro de Alcântara e Tijucas.
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Planalto Norte

1

0,25%

Sem macrorregião

1

0,25%

395

100

Total
Fonte: elaborado pelas autoras.

Logo em seguida à Grande Florianópolis, temos a macrorregião de Foz do Rio
Itajaí Nordeste, com 14,43%, totalizando 57 matérias.
No cruzamento de dados entre os sites que mais noticiaram no período versus a
macrorregião correspondente, verificou-se a distribuição das notícias especificamente
pelo NDmais (Gráfico 1), considerando que este é o site com maior número de notícias,
como demonstrado acima. Os dados do Gráfico 1 reiteram a Grande Florianópolis como
a macrorregião do estado de Santa Catarina com maior incidência de notícias sobre
movimentos, manifestações e protestos no período mapeado, reforçando a importância
da região onde se concentra o aparato político do estado.
Importante também ressaltar que a Grande Florianópolis se destaca pela
densidade demográfica, refletindo o processo de “litoralização da população” do estado,
fenômeno que evidencia um adensamento populacional nas regiões de Florianópolis,
Vale do Itajaí e Norte Catarinense, principalmente em sua faixa litorânea (SILVA;
MATTEI, 2013).
Gráfico 1: Notícias sobre movimentos sociais, manifestações e protestos
veiculadas pelo site NDmais no período de 13/03/2020 a 31/07/2021

Fonte: elaborado pelas autoras

11

Com relação ao período de publicação das notícias, os meses de março, maio e
junho do ano de 2021 são os que, por essa ordem, concentram mais publicações
(11,39%, 10,12% e 9,62%, respectivamente). Estes e demais dados com relação ao
período de publicação estão expostos na Tabela 3 e no Gráfico 2.
O maior número de notícias sobre os protestos e manifestações em Santa
Catarina corresponde ao pior mês da pandemia até então no Brasil, ou seja, o mês de
março de 2021 com registros de 79.298 óbitos pela covid-19, segundo dados divulgados
em boletim especial sobre a Covid-19 pelo governo federal (MINISTERIO DA
SAUDE, 2021).

TABELA 3 - NOTÍCIAS POR PERÍODO DE PUBLICAÇÃO (MÊS/ANO)
MÊS/ANO DE
PUBLICAÇÃO

NÚMERO DE
NOTÍCIAS

PORCENTAGEM
(valores aproximados)

MARÇO/20208

10

2,53%

ABRIL/2020

17

4,30%

MAIO/2020

13

3,29%

JUNHO/2020

26

6,58%

JULHO/2020

17

4,30%

AGOSTO/2020

19

4,81%

SETEMBRO/2020

25

6,32%

OUTUBRO/2020

13

3,29%

NOVEMBRO/2020

25

6,32%

DEZEMBRO/2020

12

3,03%

JANEIRO/2021

22

5,56%

FEVEREIRO/2021

28

7,08%

MARÇO/2021

45

11,39%

ABRIL/2021

13

3,29%

MAIO/2021

40

10,12%

JUNHO/2021

38

9,62%

8

O período de análise do mês de março de 2020 se inicia no dia 13 de março de 2020, data que marcou o
início da quarentena no estado de Santa Catarina.
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JULHO/2021

32

8,10%

Total

395

100

Fonte: elaborado pelas autoras.

Esse período foi marcado por intensas mobilizações contra um possível lockdown,
termo que se refere a uma medida emergencial para evitar a circulação de pessoas nas
ruas, com a finalidade de controlar a disseminação do vírus.
Gráfico 2: Notícias sobre movimentos sociais, manifestações e protestos em Santa
Catarina veiculadas pelos sites, segundo o mês de publicação no período de
13/03/2020 a 31/07/2021

Fonte: elaborado pelas autoras.

Neste cenário identificou-se pelo menos 10 (dez) notícias somente no mês de
março de 2021 sobre iniciativas de organizações empresarias contra o fechamento total
das atividades econômicas. Chamou a atenção uma notícia divulgada pelo site do Jornal
Conexão Comunidade, da Grande Florianópolis, intitulada “148 entidades assinam
ofício pedindo ao governo para não decretar lockdown no Estado”. Trecho do
documento, divulgado na íntegra pelo jornal mencionado, reforça a visão do
empresariado catarinense e a defesa de seus interesses:
Diante de tal cenário, cumpre-nos reafirmar: permaneça firme, Senhor
Governador, no intuito de não cogitar o emprego de meios extremos que
podem colocar em xeque a sobrevivência de milhões de catarinenses. Se o
exemplo de outros países serve de consolo, gestores públicos sensatos que
tiveram a coragem de ignorar o pânico não raras vezes inflado, e que
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basearam suas decisões em dados concretos em vez de ceder a projeções
empíricas como justificativa para a violação de direitos constitucionais caros,
conseguiram restaurar o funcionamento do país e impedir a completa falência
nacional pela conjugação nefasta entre uma crise sanitária e outra de viés
socioeconômico – esta resultante de medidas impensadas. (148

ENTIDADES, 10/03/21)
Por sua vez, os protestos e mobilizações de determinadas categorias
profissionais, também ocuparam espaço nos sites no período, como foi o caso dos
motoristas de aplicativos que realizaram paralisação de atividades no período por
melhores condições de trabalho. Observa-se que se tratou de manifestação organizada
em âmbito nacional, basicamente noticiada em forma de vídeo pelo portal NDmais com
a chamada: “Protesto: grupos de motoristas de aplicativo saem em carreata pelas ruas”.
Além desta chamada, também se divulgou outras duas notícias semelhantes pelo mesmo
site em dias e localidades diferentes. Além dos motoristas de aplicativos, no mesmo mês
de março de 2021 também se verificou manchetes com profissionais do entretenimento
e policiais civis, como se pode vislumbrar no Apêndice A.

3. PROTESTOS E MANIFESTAÇÕES NO PERÍODO MARÇO/20 A JUL/21:
APROXIMAÇÕES INTERPRETATIVAS
A partir dos dados gerais já apresentados, elencamos alguns aspectos que se
destacaram no montante de notícias mapeadas, num esforço de aproximação preliminar
acerca daquilo que foi considerado um acontecimento noticiado a partir realidade dos
movimentos e sujeitos coletivos de Santa Catarina no período já mencionado e
correspondente à pandemia no Brasil e no estado.
Não é fácil conceituar o que são os movimentos sociais, especialmente
considerando as diferentes perspectivas teóricas presentes nas Ciências Sociais e as
próprias mudanças nas relações sociais ao longo dos tempos, as quais também implicam
diretamente nas práticas, nos sujeitos e formas de atuar dos grupos organizados.
Segundo Durham (1984), os movimentos sociais se mobilizam a partir de
reivindicações coletivas, definidas com base em necessidades comuns que, ainda,
definem a coletividade possível e posteriormente a efetiva.

Nesta mesma direção

Ammann (1991, p. 22) define movimento social como “ação coletiva de caráter
contestador, no âmbito das relações sociais, objetivando a transformação ou a
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preservação da ordem estabelecida na sociedade”.

Entende-se que tais referências

podem contribuir para esse esforço inicial de compreensão do objeto do presente
levantamento, isto é, os acontecimentos relativos aos movimentos, manifestações e
protestos em Santa Catarina noticiados no período de março de 2020 a julho de 2021.

3.1 Os sujeitos coletivos e as regiões correspondentes

Das 395 notícias identificadas que tratam a respeito de movimentos sociais,
manifestações e protestos em Santa Catarina no contexto da pandemia do Covid19 (do
período de 13 de março de 2020 a 31 de julho de 2021), 17,97%, isto é, 71 destas
apresentam enquanto sujeito da ação um ente genérico, como “manifestantes”,
“movimentos sociais”, “entidades” “grupo de pessoas”, “moradores”, “familiares”,
"ciclistas", “pais”, “centrais sindicais”, “entidades estudantis” e outros. Como exposto
por Redação ND (2021), em sua matéria intitulada “Santa Catarina tem manifestações
do Dia do Trabalhador”, publicada em 1º de maio de 2021:

O dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, foi marcado por diversas
manifestações em Santa Catarina. As maiores cidades do Estado, como
Joinville, Blumenau, Florianópolis e Criciúma tiveram as principais ruas
tomadas por manifestantes. A maioria deles a favor do presidente Jair
Bolsonaro. Porém, muitos manifestantes também protestaram contra o
governo em vários municípios catarinenses (grifos nossos).

Como nos informam Selltiz et al. (1974), os documentos como jornais e revistas
caracterizam-se como documentos de comunicação de massa que tem por finalidade
“[...] informar, divertir ou convencer o povo” (p. 373), portanto, não são destinados
especificamente a pesquisadores; contudo “[...] mais que os registros históricos, os
documentos de comunicação de massa refletem aspectos amplos do clima social em que
foram criados” (p. 373). Nesta perspectiva, a notícia não significa a “verdade”, mas
deve ser compreendida no âmbito em que foi produzida.
Marcondes Filho (2009a), ao tratar da imprensa na sociedade tecnológica
problematiza a diferença do fazer jornalístico do presente em relação ao como se
produzia o jornal até a metade do século XX. Da multiplicidade de informações
produzidas pelos pequenos jornais até os meados do século anterior, a imprensa na era
tecnológica é caracterizada por sua alta escala de produção e repercussão das
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informações “[...] em todos os jornais, rádios, estações de televisão, no país e no
exterior, de tal maneira que este volume, esta intensidade, provoca a redundância, que
leva ao desinteresse, à apatia, à desinformação em última análise” (MARCONDES
FILHO, 2009a, p.176), viés a ser considerado na análise das informações veiculadas
sobre manifestações e protestos no tempo e espaço em pauta. Quais informações
interessam ser divulgadas?
Ainda de acordo com Marcondes Filho (2009b), não há imparcialidade e/ou
impessoalidade na atividade jornalística, uma vez que esta, enquanto parte de um
complexo industrial-tecnológico, encontra-se situada em meio aos conflitos e lutas
sociais e que seu produto, isto é, a notícia, consiste em informação e opinião
transformada em mercadoria fetichizada que possui, além de seu valor de uso, um
“papel adicional” como suporte da ideologia. Esse metamorfismo da informação no
decurso de sua produção opera “(...) um tratamento que a adapta às normas
mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação do
subjetivismo” (MARCONDES FILHO, 2009b, p.78) que, no processo de sustentação
meramente formal da democracia representado pelos jornais, também mascara o
desequilíbrio da distribuição do poder dando a aparência da diversidade de pontos de
vista em posições igualitárias quando, no entanto, veiculam-se discursos e vozes
generalizados e generalistas, desradicalizando as questões e dissimulando as
contradições do real.
Seguindo o pensamento do autor supracitado, apreende-se que “a voz social”
veiculada pelos noticiários não expressa, em verdade, a multiplicidade de opiniões e
tampouco a insatisfação da maioria despossuída, a qual não encontra nos meios
institucionalizados a sua oportunidade de divulgação. Em fato, enunciam-se
manifestações apaziguadoras, desconexas, que aparentam deslocar-se da realidade
cotidiana e, nesse sentido, incentivam um caráter permanente de passividade e apatia ou seja, de despolitização - diante dos fenômenos da vida social, reforçando e,
paralelamente, naturalizando o absurdo espetacularizado.
O conteúdo veiculado é, portanto, utilizado enquanto arma no combate
ideológico e dissimula o poder - e, consequentemente, os interesses - que o(s) sustenta
(isto sem ignorar as variações de acordo com a dimensão e relevância de cada veículo).
Nessa direção, a criação de um jornal é “(...) uma maneira de dar eco às posições
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pessoais de classe ou de nações (...) que, além de preservar uma suposta impessoalidade,
afirma se, pelo seu poder e soberania, como ‘a verdade’” (MARCONDES FILHO,
2009b, p.75) e os personagens em foco podem ser diretamente combatidos constituídos enquanto inimigos públicos e nacionais - ou então exaltados - os grandes
heróis - através do jogo com as emoções do espectador, produzindo uma determinada
“preocupação” que, em suma, corresponde a generalização e coletivização dos temores
burgueses. Como exposto pela manchete escrita por Moacir Pereira (2021b), jornalista
do NDmais, “Gigantescas manifestações populares em SC contra STF e a favor do
Brasil” ocorreram em 14 de março de 2021.
Bringel (2018) apresenta entre suas contribuições o debate sobre os sujeitos
políticos na contemporaneidade perpassada, dentre outros, pelo avanço cada vez mais
brutal do neoliberalismo, a dilapidação dos direitos e políticas sociais historicamente
conquistados pela classe trabalhadora, a reascensão do autoritarismo conservador - que,
sobretudo, segue à risca a cartilha imperialista imposta a este Estado subsoberano - e a
censura e criminalização de indivíduos e coletividades voltados à emancipação humana.
O autor enfatiza que compreender os movimentos societários é imprescindível para a
análise dos movimentos sociais na atualidade, assim como para compreender seus os
desafios e as tendências correntes da militância.
Nesse sentido, ressalta-se que os atores/sujeitos políticos predominantes no
contexto da internacionalização do capital (e, ainda, das lutas sociais) desafiam, em
certa medida, as formas mais tradicionais de organização e do trabalho militante, uma
vez que possuem enquanto característica coletividades menores, mais horizontais e
abertas entre si. Ademais, há uma grande variedade de autodefinições como “(...)
comitê, coletivo, assembleia, frente, articulação, rolê, casa, quilombo, conselho, marcha,
escola, espaço, grupo, brigada, projeto, comuna, levante, aldeia, quintal, etc.”
(BRINGEL, 2018, p.26) que expressam, dentre outros, as múltiplas identidades e
determinações que esta militância busca transversalizar em suas agendas e pautas
políticas o que, todavia, não ocorre sem tensionamentos. Ainda, o autor cita o impacto
do uso das redes sociais - tanto enquanto espaço e/ou ferramenta de auxílio da
organização quanto de meio de militância estratégico a ser ocupado - e de certa
“autonomia” dos sujeitos que buscam compor um movimento, que reedita (com novas
expressões) o embate entre indivíduo e coletividade, do compromisso e da disciplina
militante.
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Dessa maneira, é possível apontar a problematização que, diante da
generalização dos sujeitos e das pautas próprio do processo produtivo das notícias na
sociedade do capital e, para mais, das mudanças operadas na “nova” militância, os
sujeitos políticos coletivos não são, portanto, captados em sua totalidade e autodefinição
pelos veículos institucionalizados, sendo assim apresentados e divulgados de forma
imprecisa e até mesmo invisibilizante e silenciadora. Todavia, torna-se relevante
pontuar que algumas tendências como a prática do “cyberativismo” e, em geral, figuras
isoladas que assumem ou engajam certo alcance virtual acabam alçando determinado
espaço nos meios da media9 tradicional, assunto que merece o devido debate e atenção
em outro momento.
Com base nos dados gerados a partir do referido levantamento, observa-se que
7,08% - cerca de 28 notícias - das manifestações ocorridas no período selecionado
foram veiculadas como protagonizadas por categorias específicas (comerciantes,
motoristas de vans, comunidade universitária, entregadores de aplicativo, representantes
de escolas privadas, profissionais do setor gastronômico, de eventos e empresários,
entre outros) sem que se mencionasse uma entidade organizadora/forma de organização
das ações destes segmentos.
Por outro lado, com relação a categorias que, estritamente com base no conteúdo
veiculado pelas notícias, é possível depreender que estão organizadas em sindicatos e/ou
possuem entidades de representação própria constituídas, elencam-se 4,55%, isto é, 18
matérias com menção a estes sujeitos - dentre os quais, Associação de Condutores e
Transportadores Escolares de Joinville (Acetej), Federação Nacional dos Jornalistas
(Fenaj), Movimento Estadual das Mulheres do Ministério Público, Sindicato dos
Trabalhadores em Transporte Urbano (Sintraturb), Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Sindicato dos Trabalhadores na Saúde
(Sindsaúde/SC), Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa
Catarina (APG UFSC), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel),
Sindicato dos Bancários de Blumenau, Sindicato dos Portuários do Brasil, Associação

9

Aqui nos referimos à media, pois conforme Marcondes Filho (2008, p. 5) “Os portugueses dizem ‘os
media’; nós dizemos ‘a mídia’. Os portugueses estão certos. Nós estamos errados. Duplamente errados.
Primeiro, porque escrevemos ‘mídia’, quando no máximo podemos apenas pronunciar ‘mídia’; mas
escrever, é sempre media. Segundo, porque media é plural, logo, não comporta a expressão “a mídia”,
construção grotesca”.
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Brasileira de Produtores de Soja (Aprosoja), Associação Nacional de Defesa dos
Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra).
Deste exposto, levantam-se alguns apontamentos. Primeiramente, é possível
observar como as categorias (partindo da sistematização de que este, isto é, o segmento
específico no qual se inserem os trabalhadores, é o elemento privilegiado nas matérias
veiculadas) que possuem suas organizações diretamente mencionadas e elencadas
encontram-se, em maior ou menor medida, relacionados aos formatos tradicionais de
organização e luta política dos sujeitos coletivos, o que endossa as hipóteses indicadas
anteriormente.
Adiante ressalta-se, a partir de Silveira (2000), como os movimentos sociais, que
possuem o conflito enquanto um de seus elementos constitutivos, revelam as disputas de
interesses antagônicos e das relações de poder, uma vez que suas ações coletivas
apontam, em seu desenvolvimento, para a mudança ou conservação de elementos que
condicionam as relações sociais. De outro modo, as ações dos sujeitos políticos
organizados pretendem alterar ou perpetuar relações sociais que, em sua reprodução,
engendram ou atendem a determinados interesses, projetos e ideologias. Nesse sentido,
nem todo movimento ou organização é necessariamente popular ou revolucionário,
sendo possível constatar a movimentação e mobilização pelo atendimento das
reivindicações das classes proprietárias durante o período analisado da pandemia da
Covid-19 em Santa Catarina. Torna-se relevante reiterar as ponderações de Marcondes
Filho (2009) a respeito da generalização das demandas da burguesia enquanto
preocupações destituídas de classe, coletivizando o temor aos movimentos contrários à
classe dominante. Nessa direção, em uma de suas matérias, Moacir Pereira (2021a)
comenta e apresenta uma nota de repúdio da Andaterra10, contra um curso realizado pela
UFSC a respeito da reforma agrária da seguinte maneira:

Manifestação nacional condena infiltração ideológica nas
Universidades (...) ‘Trata-se claramente de um curso voltado
contra o agronegócio e para a formação de agentes
subversivos, fato que por si só tem grande potencial danoso
10

A Andaterra trata-se de organização patronal; pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
com atuação e representatividade em todo o território nacional, que tem como missão “Defender os
direitos dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores junto aos três poderes, Legislativo, Executivo e
Judiciário. Buscando a melhoria permanece do agronegócio e dos seus associados”, conforme
informações disponíveis em: https://andaterra.org.br/. Acesso em 14 jan 2022.
.
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para a sociedade brasileira a médio e longo prazo. É um
curso voltado para enfrentar o agro nacional e, neste
processo, ir implantado uma agenda comunista no campo’
(grifos nossos).

O excerto acima também encontra-se localizado entre os 6,07% das notícias totalizando 24 matérias - diretamente relacionadas a sujeitos políticos de luta por
preservação, por terra e moradia e/ou contra o despejo, onde também situam-se o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento de Mulheres
Camponesas (MMC), Coletivo Ocupações Urbanas, Movimento Nacional de Luta por
Moradia (MNLM), Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), as
manifestações de indígenas, movimento Ecoando Sustentabilidade, Fórum da Cidade,
Movimento Ponta do Coral 100% Pública, SOS Mata Nativa Córrego Grande, Ufeco e
Casa de Passagem Indígena Gojtá Sá e o Movimento de Moradia e Despejo Zero e
Movimento Nacional da População de Rua (MNPR).
Torna-se relevante destacar como os protestos organizados pelo movimento
indígena foram, no universo de notícias coletadas, divulgados com a centralidade no
sujeito indígena sem que, todavia, este assumisse o status de movimento social e,
raramente, de uma determinada entidade (enquanto parte de um coletivo, por exemplo).
Há, ademais, o amplo uso do termo “índio” que, como exposto por Ferreira e Lacerda
(2021) foi cunhado no processo de colonização das Américas e, historicamente, possui
caráter depreciativo, representando o apagamento e a generalização dos povos
originários realizada pelos colonizadores até o presente. Nesse sentido apresenta-se,
como expressão dessa dinâmica do poder, o excerto de Cacau Menezes (2021), no qual
cita-se “Brancos disfarçados de índios pegando carona no protesto” na descrição do
vídeo de uma das manifestações por demarcação de terras11.

3.2 As reivindicações no contexto da Covid-19

11

Ver Sauer e Castro (2017) sobre a luta pela terra no Brasil, que inclui as famílias sem-terra, indígenas
quilombolas e comunidades tradicionais (seringueiros, extrativistas, quebradeiras-de-coco, ribeirinhos,
etc).
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Das 395 matérias identificadas que tratam a respeito de movimentos sociais,
manifestações e protestos em Santa Catarina no contexto da pandemia do Covid19 (do
período de 13 de março de 2020 a 31 de julho de 2021), destaca-se que 12,91%, ou seja,
51 destas apresentavam como principal reivindicação o retorno presencial de uma
determinada atividade ou setor (como o comércio, transporte escolar, as escolas
privadas, o setor de eventos e outros), pela manutenção da forma presencial de uma
determinada atividade ou setor apesar da piora dos quadros da pandemia ou, ainda, pela
desvinculação das decisões sobre a abertura ou fechamento de determinadas atividades
ou setores da matriz de risco.
O primeiro decreto catarinense que dispõe sobre medidas de prevenção e
combate ao contágio da Covid-19 foi publicado em 16 de março de 2020, logo sendo
seguido de outras seis publicações no mesmo mês. O Decreto 525/2020 apresentou
oficialmente a quarentena e o isolamento como medidas de enfrentamento ao vírus,
reiterando, dentre outros, a suspensão de serviços e atividades privadas não essenciais
(como shoppings, restaurantes e o comércio em geral) assim como dos serviços públicos
considerados não essenciais e que não pudessem ser realizados de maneira remota.
Além disto, os decretos também proibiam eventos e atividades de grande aglomeração
de pessoas12, a concentração e permanência em locais públicos de uso coletivo (como
praças, praias e parques) e suspendiam o transporte coletivo urbano.
Todavia, não tardaram manifestações de diversos setores, concentrando-se
especialmente na rede privada e do comércio, contra as medidas restritivas, apontando,
sobretudo, os prejuízos econômicos sofridos, tal como expõe a publicação do dia 08 de
abril de 2020 do site São Joaquim Online, intitulada de “Até de joelhos! Comerciantes
pedem para voltar ao trabalho em protesto na Serra Catarinense” ou o vídeo postado
pelo NDmais em 04 de maio de 2020 onde, sobre a manchete “Florianópolis: empresas
de turismo fazem protesto na SC-401”, declara-se que as companhias estariam à beira
da falência devido às medidas do governo estadual.
Importante observar que não é de todo inesperado que as reivindicações com
maior incidência nas notícias veiculadas se refiram às pautas ligadas ao setor privado e,
mais especificamente, alguns segmentos do comércio, pretensamente o setor mais
12

Segundo o Decreto nº 509, de 17 de março de 2020, a “grande aglomeração de pessoas” é caracterizada
pela reunião de mais de 100 em ambiente fechado e mais de 200 em ambientes abertos (SANTA
CATARINA, 2020).
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prejudicado pela restrição parcial imposta em determinados períodos no contexto da
pandemia. Segundo Rocha (2018), é sabido que a organização brasileira de direita,
denominadas de novas direitas, vem se reestruturando desde o final do primeiro
governo Lula (2003 – 2006), período em que se inaugurou na internet fóruns de
discussão, primeiro no Orkut e depois no Facebook, com debates recorrentes sobre
temas como livre-mercado, defesa dos valores cristãos e conjuntura nacional e
internacional. Em tese, tais movimentos encontram espaço suficiente para divulgação de
suas ideias e reivindicações nos sites de notícias, como o NDmais, vinculado à Rede
Record e à Igreja Universal do Reino de Deus, com associação explicita ao Governo
Bolsonaro, como demonstra a matéria “Prêmio à bajulação: Bolsonaro libera R$ 3,1
milhões para acervo da TV Record” (VASQUES, 2021).
Há de se situar que os historicamente altíssimos índices de desemprego no Brasil
e em Santa Catarina também figuraram enquanto elementos de pressão sobre a
administração pública e de atemorização da classe trabalhadora, assim como o valor
irrisório e as condições de acesso ao auxílio emergencial proposto pelo governo federal,
o qual, além disto, findou-se prematuramente em outubro de 2021.
Além disso, o governador de Santa Catarina sofreu dois processos de
impeachment durante o período analisado, sendo o primeiro instaurado em julho de
2020 e finalizado em novembro de 2020 e o segundo iniciado em março de 2021 e
encerrado em maio de 2021. Em ambos os pedidos, alegou-se que o governador Carlos
Moisés (sem partido) havia cometido crimes de responsabilidade, sendo que na primeira
ocorrência também se apontava a conivência da vice-governadora, Daniela Reinehr
(PL) que, no entanto, teve a denúncia rejeitada e arquivada pelo Tribunal Misto. Desta
maneira, nestes dois momentos de apuração das denúncias, houve o afastamento de
Carlos Moisés de suas funções, com a posse de Daniela Reinehr e, após a absolvição do
governador em ambos os casos, sua retomada ao cargo.
A instauração dos processos e seu desenvolvimento também impactaram na
condução da pandemia em Santa Catarina, sendo possível destacar a crescente
flexibilização das medidas apesar de momentos de grande piora nos quadros de contágio
e óbitos, como em fevereiro e março de 2021. Dessa maneira, os decretos e orientações
publicadas neste período não retomaram a “rigidez” anterior e, consequentemente, são
poucas as manifestações em oposição ao isolamento neste intervalo e posterior ao
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mesmo, assumindo maior relevância as mobilizações pela vacinação, como trataremos
adiante.
A segunda reivindicação mais recorrente, totalizando 27 notícias no período
analisado, cerca de 6,83% do total, mas concentrando-se particularmente no ano de
2021, corresponde à bandeira por terra e moradia e/ou contra o despejo, sendo esta
levantada especialmente pelo movimento indígena e pelo Movimento Nacional da
População de Rua (MNPR). A principal reivindicação em pauta tratava-se da rejeição e
do repúdio ao “Marco Temporal”, o qual tramita enquanto Projeto de Lei 490/2007,
uma proposta legislativa anti-indígena que impacta diretamente nos processos de
demarcação de terras, reduzindo o acesso ao direito originário da mesma uma vez que
lhe condiciona à ocupação indígena anterior à promulgação da Constituição Federal de
198813.
Um dos casos de demarcação em corrente disputa e tensionado pela tese do
Marco Temporal diz respeito, justamente, sobre a terra indígena Ibirama Laklãnõ,
localizada em Santa Catarina (entre os municípios de Vitor Meireles, Doutor Pedrinho,
Itaiópolis e José Boiteux) e ocupada pelos indígenas Xokleng. Em 1996 havia ocorrido
a demarcação de cerca de 15 mil hectares das terras das quais os Xokleng haviam sido
historicamente expulsos e posteriormente, em 2003, abriu-se um processo referente à
ampliação da mesma para mais de 20 mil hectares. Todavia, a área passou a ser
reivindicada também pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, que
levou o caso ao Supremo Tribunal Federal sobre o argumento da tese do Marco
Temporal, tornando-se simbólico em nível nacional. Dessa maneira, essa decisão pode
servir de baliza e referência para uma série de outros casos correntes e futuros, assim
como atuando enquanto reforço na direção da aprovação do PL supracitado.
O estado de Santa Catarina, apesar da retórica de ser pacificamente constituído
por pequenas propriedades rurais e familiares de imigrantes europeus a partir do final do
século XIX, é erigido sobre terras e com a utilização da força de trabalho dos povos
originários historicamente escravizados, expulsos e massacrados. Os conflitos pela terra
avultam-se, no campo e nas cidades, radicalizando-se no período pandêmico, contudo a
cobertura dada aos atuais embates pela terra pouco destaca os reais determinantes,
13

O PL 490/2007 encontra-se, no momento da elaboração do presente relatório, pronto para apreciação
no plenário da Câmara dos Deputados.
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apresentando as manifestações de forma reducionista e ressaltando em suas manchetes,
especialmente, os atrasos e bloqueios no trânsito, como escrito por Redação ND
Blumenau (2021) em “Manifestação de índios por demarcação de terras vai bloquear
BR-470, em Ibirama” e por Redação ND Chapecó (2021) com “Indígenas bloqueiam
rodovia em Chapecó em protesto contra Projeto de Lei”.
Adiante, foram localizadas 23 notícias, aproximadamente 5,82% do total
levantado, que reivindicam a vacinação para toda a população e/ou para segmentos
específicos, assim como por sua agilidade. Estas matérias concentram-se especialmente
no período de abril a julho de 2021 (17 notícias), isto é, após o início da vacinação
contra a Covid-19 em território brasileiro14 e catarinense15 que, todavia, deu-se a
vagarosos passos apesar de sermos referência internacional quanto aos programas
públicos de vacinação mas devido a, sobretudo, falta de doses. Segundo Montesanti
(2021), após seis meses do começo da vacinação contra o vírus, apenas 20,6% da
população adulta nacional havia sido imunizada com duas doses ou dose única - o que,
no momento presente, já é considerado insuficiente para se proteger contra o
coronavírus, sendo necessária também uma dose de reforço. Ressalta-se, nessa direção e
como exposto pela “CPI da COVID”, que foram diversas as denúncias de corrupção,
desvalorização e mesmo negação da necessidade de vacinação, especialmente engajadas
e/ou legitimadas pelo poder executivo federal que, ademais, constantemente proferiu
declarações menosprezando os devastos sintomas e consequências da doença, assim
como negando as inúmeras evidências científicas que apontavam para a quarentena e o
lockdown como medidas de proteção e prevenção e para a vacina como forma de
imunização.
Destaca-se também a reivindicação contra a quarentena, o lockdown e o
isolamento, pauta que concentrou 18 notícias e cerca de 4,55% das manchetes no
período levantado, conteúdos que explicitam os conflitos presentes no cenário
catarinense em face da pandemia. Essas notícias representam uma amostra do universo
do movimento mais amplo do negacionismo dos efeitos da Covid-19 e suas
consequências, bem como do movimento que cobra que o Estado e que o poder
14

A aplicação da primeira dose da vacina contra o Covid-19 no Brasil ocorreu em 17 de janeiro de 2021,
sendo recebida pela enfermeira Mônica Calazans (BADDINI; FERNANDES, 2021).
15
Em Santa Catarina, a primeira pessoa a ser vacinada contra o Covid-SC foi o enfermeiro César
Vasconcellos de Azevedo, em 18 de janeiro de 2021. O estado referido foi o primeiro do Sul do Brasil a
iniciar a vacinação (CATUCCI et al, 2021).
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executivo federal assuma seu papel de gestor da política de saúde pública e implemente
ações efetivas no combate à propagação do vírus, evitando o contágio progressivo e as
mortes em decorrência do mesmo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como já mencionado, as informações apresentadas no presente levantamento
consistem na materialização da coleta de dados em alguns sites de notícias e/ou outras
organizações, principal estratégia adotada para identificação dos movimentos sociais e
formas de resistência popular no contexto da Covid19 em Santa Catarina – SC, em
caráter exploratório.
Neste contexto, foi possível identificar um significativo número de notícias 395 (trezentos e noventa e cinco), num período de aproximadamente 16 meses na
conjuntura de início e desenvolvimento da pandemia da Covid-19 entre 2020 e 2021,
crise sanitária e socioeconômica ainda em andamento no país no momento da conclusão
deste relatório, com o surgimento de novas variantes do vírus como o Ômicron e
consequentes novos picos de contágio e hospitalização em todo o país, especialmente
nos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro.
Em síntese, podemos dizer que dos 18 (dezoito) sites pesquisados, a distribuição
de notícias foi bastante desigual em relação ao período, macrorregião do estado de Santa
Catarina e ao próprio site de veiculação de notícias:
 o site do NDmais, vinculado ao Grupo da Rede Record de TV, foi
disparadamente quem mais publicou notícias sobre as ações organizadas
de grupos e movimentos no período em questão;
 a macrorregião que mais gerou notícias sobre as manifestações e
protestos foi a Grande Florianópolis, região que se destaca pela presença
do aparato político estatal;
 o período com maior concentração de notícias correspondeu àquele de
maior pico de mortes identificadas no Brasil até então: março de 2021.
No que se refere aos sujeitos coletivos, o levantamento explicitou que as notícias
deram ênfase a sujeitos genéricos como “manifestantes”, “população”, “moradores” e
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outras expressões similares, sem aprofundamento na apresentação e/ou detalhamento de
quem são estes grupos. Foi possível também identificar nas notícias a presença de
grupos organizados mais tradicionais como associações, sindicatos e a aglutinação de
alguns grupos para determinadas ações.
Considerando tais “imprecisões”, ainda foi possível observar que os sites que
divulgaram as notícias, ao passo que não aprofundaram as características dos sujeitos e
suas reivindicações, possivelmente revelaram a presença marcante de movimentos das
chamadas “novas direitas” no Brasil, com suas pautas refletidas e divulgadas
especialmente pelo site NDmais, explicitamente vinculado às forças conservadoras em
Santa Catarina.
Por fim, reitera-se que as notícias refletem as relações de poder e enfatizam, por
um lado, as ações de oposição à restrição de várias atividades comerciais sob a alegação
de prejuízo à economia no contexto da pandemia, protagonizadas por representantes
variados destes setores. Do ponto de vista das classes subalternizadas e setores
populares, a ênfase voltou-se à questão da demarcação das terras indígenas e pelo
direito à vacinação, demonstrando que apesar da difícil conjuntura e das classes e
frações dominantes, representadas pela maior parte dos sites pesquisados e notícias
veiculadas, há resistência popular pulsante nas terras catarinenses.
Finalizado este levantamento inicial, considera-se que foram identificados
importantes elementos para aprofundamento e análises sobre as iniciativas de resistência
popular na busca de sobrevivência e/ou melhores condições de vida, bem como as
manifestações de grupos e segmentos que lutam pela conservação da ordem vigente,
expressões do ultraconservadorismo no estado de Santa Catarina.
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MANIFESTAÇÕES E PROTESTOS EM SANTA CATARINA, NO PERÍODO
DE 13/03/2020 A 31/07/2021
Data da
publicação

Site

Título

CL
Lages mantém protestos
13/03/2020 Correio contra o STF e o Congresso
Lageano Nacional
15/03/2020 NDmais
Tudo
15/03/2020 sobre
Floripa

Joinvilenses realizam
manifestação pró-Bolsonaro

Tipo

Sujeitos coletivos

Local

TEXTO

Movimento Lages
pelo Brasil

Lages/SC

Manifestantes

Joinville/SC

Manifestantes

Florianópolis/SC

TEXTO/
FOTOS (8)

Manifestantes ignoram
coronavírus e protestam pró- TEXTO
Bolsonaro na Beira-Mar

30

TEXTO

MST; Movimento de
Mulheres
Santa Catarina
Camponesas, o
MMC

Movimento de entidades
“Consciência Santa Catarina”
Desacat
28/03/2020
envia carta ao governador
TEXTO
o
Moisés para manter medidas
restritivas

100 entidades:
Universidade,
entidades,
Santa Catarina
sindicatos, coletivos,
núcleos e
movimentos sociais

Moisés decide manter
Folha da
29/03/2020
isolamento social por mais
Cidade
sete dias

TEXTO

112 entidades

Santa Catarina

29/03/2020 NDmais

Domingo de prorrogação da
quarentena e protestos em
Florianópolis

TEXTO

Manifestantes

Florianópolis /SC

Jornal
30/03/2020
ExtraSC

Comunicado: PM proíbe
manifestações com
aglomerações de pessoas

TEXTO

Polícia Militar

Caçador/SC

Sindicat
o dos
Jornalist Isolamento social para
30/03/2020
as de
preservar a vida
Santa
Catarina

TEXTO

Sindicato dos
Jornalistas SC

Santa Catarina

31/03/2020 NDmais

Video - Comerciantes e
caminhoneiros fazem
manifestação em Itajaí

VÍDEO

Comerciantes e
caminhoneiros

Itajaí/SC

06/04/2020 NDmais

Video - Polícia Militar repassa
orientações sobre protestos e VÍDEO
manifestações

* Não menciona

Itajaí/SC

Lages/SC

Como os trabalhadores do
Folha da
24/03/2020
campo estão lidando com o
Cidade
coronavírus
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Comerciantes fazem
08/04/2020 Correio manifestação no Centro de
Lageano Lages

TEXTO
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funcionários do
comércio

Protesto! Lojistas de Xaxim
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Comerciantes
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Comerciantes e
funcionários
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pedem para voltar ao
08/04/2020 Cidade trabalho em protesto na
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SJ Online
Serra Catarinense
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Grupo de pessoas
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Com pedido de “intervenção
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aglomeração em
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100 manifestantes

Florianópolis/SC
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Video- Manifestação provoca
aglomeração em
VIDEO
Florianópolis

Manifestantes;
Fórum Nacional de
Governadores

Florianópolis/SC
+ nacional
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Video- Joinvilenses
descumprem regras de
isolamento social e fazem
manifestação
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Simpatizantes de Jair
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20/04/2020 NDmais

Chapecó descarta abrir
restaurantes: “não vamos
trazer insegurança”, diz
prefeito/ Setor reage

TEXTO

Comerciantes do
setor gastronômico

Joinville/SC
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Motoristas
transporte
escolar/Acetej
(Associação de
Condutores e
Transportadores
Escolares de
Joinville)

Joinville/SC

24/04/2020 NDmais

Motoristas de transporte
escolar fazem protesto em
Joinville

Vídeo/texto: Comunidade do
Folha da Morro do Mocotó protesta
TEXTO/VI Moradores Morro
28/04/2020
Cidade contra violência policial no
DEO
Mocotó
Centro da capital

Florianópolis/SC

Manifestação tenta evitar
TEXTO/
combate ao tráfico de drogas
VIDEO
no Morro do Mocotó

Moradores Morro
Mocotó

Florianópolis/SC

[Curta] Moradores do Morro
UFSC à
TEXTO/
do Mocotó realizam ato
28/04/2020 Esquerd
contra violência policial no
VIDEO
a
centro de Florianópolis

Moradores Morro
Mocotó

Florianópolis/SC

28/04/2020 NDmais

32

29/04/2020 NDmais

30/04/2020

VÍDEO: homem leva milhos e TEXTO/
ventilador em protesto na
VIDEO
secretaria de Saúde de SC

Folha da
O tráfico, a dor e o Mocotó
Cidade

Sindicat
o dos
1º de Maio: trabalhadores
Jornalist
30/04/2020
querem saúde, emprego,
as de
renda e democracia
Santa
Catarina

Movimentos entram na
Desacat justiça: a vida de 12 mil
01/05/2020
o
pessoas do bairro Frei
Damião, Palhoça, corre risco

04/05/2020 NDmais

Tudo
07/05/2020 sobre
Floripa

Florianópolis: empresas de
turismo fazem protesto na
SC-401

4 pessoas

Florianópolis/SC

TEXTO

Moradores Morro
Mocotó

Florianópolis/SC

TEXTO

Federação Nacional
dos Jornalistas –
FENAJ.

SC/Brasil

TEXTO

AMFD – Associação
dos Moradores do
Frei Damião /
IGENTES – Instituto
Gentes de Direito /
IBDU – Instituto
Brasileiro de Direito
Palhoça/SC
Urbanístico / MNLM
– Movimento
Nacional de Luta por
Moradia / MLB –
Movimento de Luta
nos Bairros, Vilas e
Favelas

TEXTO

Empresas de turismo Florianópolis/SC

Motoristas de vans escolares TEXTO/
fazem manifestação por
VIDEO
auxílio e isenções

[Notícia] Violência policial no
Morro do Mocotó se
UFSC à
intensificou desde 2018;
07/05/2020 Esquerd
TEXTO
moradores realizaram um ato
a
em homenagem às vítimas da
comunidade
08/05/2020 NDmais

Protesto em Florianópolis
pede retomada de casas de
shows e eventos

TEXTO

Motoristas de vans
do transporte
escolar de
Florianópolis, São
José, Navegantes e
Joinville

Florianópolis/SC

Moradores Morro
Mocotó

Florianópolis/SC

Empresários,
produtores e
músicos

Florianópolis/SC

33
catarinenses
Representantes do setor de
transporte fazem
manifestação

TEXTO

Representantes do
setor de
transportadores

Araranguá e
Balneário Arroio
do Silva/SC

12/05/2020 NDmais

Servidores fazem protesto
contra projeto sobre a
Previdência de Florianópolis

TEXTO

Servidores
municipais de
Criciúma

Florianópolis/SC

15/05/2020 NDmais

Motoristas de vans escolares TEXTO
pedem auxílios em protesto
/VIDEO
em Florianópolis

Motoristas de vans
escolares/Sindicato
de Transporte
Escolar da Grande
Florianópolis

Florianópolis/SC

11/05/2020

Agora
Sul

Movimento de mulheres do
Catarina Ministério Público lamenta
18/05/2020
s
opinião de deputado
catarinense

TEXTO

Movimento Estadual
das Mulheres do
Florianópolis/SC
Ministério Público

TEXTO

Movimento
Mulheres
Camponesas/SC

Brasil

Familiares de detentos fazem
Folha da
22/05/2020
manifestação no Complexo
TEXTO
Cidade
Penitenciário da Agronômica

Familiares de
detentos

Florianopolis /SC

Tudo
27/05/2020 sobre
Floripa

Moradores bairro
Pantanal

Florianopolis /SC

Movimento de Mulheres
Catarina Camponesas: estamos em
19/05/2020
s
isolamento, mas não nos
silenciamos

Moradores protestam no
Pantanal: “combater a Covid TEXTO
sem água?”

31/05/2020

Folha do Polícia esclarece sobre
Oeste
manifestações públicas

TEXTO

Manifestantes

Florianópolis,
Balneário
Camboriú e
Criciúma

03/06/2020

Ela inaugurou uma escola
Catarina
antirracista no estado mais
s
branco do Brasil

TEXTO

Coletivo Di JeJe

Florianópolis/SC

Jornal
VÍDEO: Empresas de turismo TEXTO/
Conexão
04/06/2020
fazem protesto na SC-401
Comunid
VIDEO
com mais de 150 ônibus
ade

Empresas de turismo
Florianópolis/SC
de Santa Catarina

Moradores do Sul e Leste da
Folha da
06/06/2020
Ilha temem colapso da Lagoa TEXTO
Cidade
do Peri

Associações de
Moradores da região Florianópolis/SC
da Lagoa do Peri e

34
ambientalistas

Manifestantes

Florianópolis,
Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Criciúma e
Joinville

Manifestantes

Florianópolis/SC

UFSC à
Morro do Mocotó chama ato
07/06/2020 Esquerd
TEXTO
para próxima sexta-feira
a

Moradores Morro
Mocotó

Florianópolis/SC

Em Florianópolis, Marcha
Catarina contra o genocídio do povo
08/06/2020
TEXTO
s
negro denuncia execuções no
Mocotó

Manifestantes

Florianópolis/SC

Florianópolis une-se aos atos
Folha da
08/06/2020
mundiais com o lema Vidas TEXTO
Cidade
Negras Importam

Manifestantes /
Movimento dos
Trabalhadores Sem
Teto (MTST)

Florianópolis/SC

Brasileiros vão às ruas em
Folha do
08/06/2020
manifestações a favor e
Litoral
contra Bolsonaro

TEXTO

Manifestantes

São Paulo /
Brasília

TEXTO

Rede Nacional de
Médicas e Médicos
Populares, em
parceria com o
Sintrasem (Sindicato Florianópolis/SC
dos Trabalhadores
no Serviço Público
Municipal da
Capital)

07/06/2020 NDmais

Tudo
07/06/2020 sobre
Floripa

Tudo
14/06/2020 sobre
Floripa

Cidades de SC registram
protestos em apoio à
democracia e contra o
racismo

TEXTO/
VIDEO

Floripa: protestos antiracismo levam manifestantes TEXTO
ao Largo da Catedral

Out-doors em Florianópolis
mostram protesto contra
governo Bolsonaro

Jornal
Fiscalização vai a rua, após
Conexão
17/06/2020
reportagem mostrar protesto TEXTO
Comunid
silencioso em Ingleses
ade

Moradores

Florianópolis/SC

Moradores questionam
morte de agricultor pela
TEXTO
polícia e marcam protesto, na
Serra

Moradores

São José do
Cerrito/SC

19/06/2020 NDmais
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21/06/2020 NDmais

Moradores realizam protesto TEXTO/
contra enrocamento no
FOTOS
Campeche
(10)

Moradores /
Associações de
moradores

Florianópolis/SC

21/06/2020 NDmais

Protesto contra enrocamento
no Campeche reúne cerca de TEXTO
100 pessoas

Moradores/
Associação de Surf
do Campeche

Florianópolis/SC

Moradores/
Associação de Surf
do Campeche

Florianópolis/SC

* Não menciona

Chapecó/SC

150 ciclistas

Criciuma/SC

Moradores
comunidade Lajota

Florianópolis/SC

22/06/2020

Campeche protesta contra
Folha da
possibilidade de obra de
Cidade
enrocamento na praia

23/06/2020

Chapecó terá ato antifascista
Desacat
e antirracista pela
TEXTO
o
democracia dia 27

Agora
24/06/2020
Sul

Adolescente de 13 anos
morre ao ser atropelado por
ônibus e ciclistas se
manifestam

TEXTO

TEXTO/

Jornal
Protesto de moradores da
TEXTO/
Conexão
24/06/2020
comunidade da Lajota tranca
Comunid
VIDEO
o trânsito na SC-403
ade
24/06/2020 NDmais

Ciclistas fazem manifestação
após adolescente morrer
VIDEO
atropelado em Criciúma

Ciclistas de Criciúma Criciuma/SC

24/06/2020 NDmais

Academias de Florianópolis
programam manifestação
contra novo fechamento

TEXTO

Empresários e
profissionais de
academias de
Florianópolis

Florianópolis/SC

24/06/2020 NDmais

Aumentam os protestos,
inclusive os físicos

VIDEO

* Não menciona

Florianópolis/SC

Bairro Monte Cristo enfrenta
Folha da
25/06/2020
escalada de casos de covid- TEXTO
Cidade
19 e só fica atrás do Centro

Movimento de Luta
por Moradia e o
Florianópolis/SC
Coletivo Ocupações
Urbanas

27/06/2020 NDmais

Dos clubes sociais à
militância: a história do
Movimento Negro em SC

TEXTO

Movimento Negro

Santa Catarina

Tudo
27/06/2020 sobre
Floripa

Comerciantes protestam em
frente à farmácia de
vereador em Floripa

TEXTO

Comerciantes

Florianópolis/SC
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Familiares de detentos fazem
Folha da manifestação na
29/06/2020
TEXTO
Cidade Penitenciária de São Pedro
de Alcântara

Familiares detentos

UFSC à [Notícia] Manifestantes
29/06/2020 Esquerd pedem por destituição de
a
reitor-interventor da UFFS

TEXTO

Comunidade
Chapecó/SC
universitária da UFFS

Greve de entregadores/as
Desacat
01/07/2020
por aplicativos em
o
Florianópolis, SC

TEXTO

Entregadoras/es de
aplicativos

Florianópolis/SC

Entregadoras/es de
aplicativos

Grande
Florianópolis/SC

Moradores

Itajaí/SC

Moradores

Florianopolis /SC

Moradores

Florianopolis /SC

Breque dos APPs SC:
UFSC à
Acompanhe nossa cobertura TEXTO/
01/07/2020 Esquerd
local da paralisação nacional VIDEOS
a
dos entregadores
03/07/2020 NDmais

Moradores de Itajaí fazem
manifestação para cobrar
presença da Celesc

03/07/2020 NDmais

Protestos: população pede
retorno da energia elétrica
em Florianópolis

03/07/2020 NDmais

TEXTO

São Pedro de
Alcântara/SC

TEXTO/
VIDEO

VÍDEO: Moradores fecham
TEXTO/
SC-401, em Florianópolis, em
protesto por falta de energia VIDEO

Jornal
Após protesto, luz é religada
Conexão
04/07/2020
na comunidade do Siri em
Comunid
Florianópolis
ade

TEXTO

Moradores

Florianopolis /SC

Jornal
Fim de semana é marcado
Conexão
06/07/2020
por protestos contra a
Comunid
demora na volta da luz
ade

TEXTO

Moradores

Florianopolis /SC

Jornal
Após protesto, Celesc
Conexão
06/07/2020
aparece para religar luz na
Comunid
Rua das Dunas em Ingleses
ade

TEXTO

Moradores

Florianopolis /SC

Comerciantes

Joinville/SC

07/07/2020 NDmais

09/07/2020

Obra do Rio Mathias:
Comerciantes fazem protesto VIDEO
no centro de Joinville

Políticas de guerra: quando
Catarina
as mortes praticadas por
s
policiais são autorizadas

TEXTO

* Não menciona
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09/07/2020

Epidemia de execuções: PM
Catarina
catarinense mata 85% a mais TEXTO
s
no isolamento social

Movimento
Moleque

Santa
Catarina/Brasil

14/07/2020 NDmais

Representantes de escolas
particulares fazem
manifestação pelo retorno
das aulas em Santa Catarina

TEXTO

Representantes de
escolas privadas

Florianópolis/SC

15/07/2020 NDmais

Motoristas de vans escolares
fazem novo protesto por
TEXTO
benefícios em Florianópolis

Motoristas de vans

Florianópolis/SC

17/07/2020 NDmais

Protesto em Blumenau pede
volta ao trabalho após 4
VIDEO
meses de pandemia

Empresários/trabalh
adores da área de
Blumenau/SC
eventos

21/07/2020 NDmais

Moacir Pereira comenta
sobre a manifestação devido VÍDEO
a Reforma da Previdência

Policiais Civis, Penais
Florianópolis/SC
e Agentes do IGP

22/07/2020 NDmais

Lojistas fazem manifestação
pela reabertura do comércio
VIDEO
em Imbituba, no Sul do
Estado

Lojistas

27/07/2020 NDmais

Ônibus em Blumenau:
Sindicato faz manifestação e
fala em demissão em massa

Sindicato de
Trabalhadores do
Blumenau/SC
Transporte Coletivo

Moradores realizam protesto IMAGEM/
Moradores
na SC 285 em Ermo
TEXTO

Ermo/SC

11/08/2020 NDmais

Cruzes e velas lembram
vítimas da Covid-19 em
Chapecó

IMAGEM/
Grupo de fiés
TEXTO

Chapecó/SC

11/08/2020 NDmais

Familiares de jovem que
morreu atropelado fazem
manifestação em Araquari

VÍDEO

Araquari/SC

Tudo
13/08/2020 sobre
Floripa

Processo contra vereador
flagrado sem máscara corre
sob sigilo na Justiça

IMAGEM/
* Não menciona
TEXTO

Florianópolis/SC

13/08/2020 NDmais

Vereador de Florianópolis é
autuado por retirar máscara
em protesto

IMAGEM/
* Não menciona
TEXTO

Florianópolis/SC

18/08/2020 NDmais

Protesto contra instalação de
estação de tratamento de
VÍDEO
esgoto no Vila Nova

08/08/2020

Agora
Sul

VIDEO

Imbituba/SC

Familiares

Moradores/Associaç
Joinville/SC
ão de moradores
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18/08/2020 NDmais

Protesto após operação de
despejo em Joinville

19/08/2020 NDmais

Músicos parados desde o
início da pandemia
TEXTO
programam manifestação em
Florianópolis

Músicos/movimento
Florianópolis/SC
#músicoéprofissão

19/08/2020 NDmais

Após moradores serem
notificados, manifestação
termina em confusão com a
PM

VÍDEO

Moradores

Joinville/SC

19/08/2020 NDmais

Três pessoas são detidas em
protestos durante
fiscalização em Joinville

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Joinville/SC

19/08/2020 NDmais

Funcionários do transporte
VÍDEO
coletivo fazem manifestação

Tudo
20/08/2020 sobre
Floripa

Painel eletrônico em protesto
IMAGEM/
contra Bolsonaro é instalado
Plantão Brasil
TEXTO
no bairro Estreito

21/08/2020 NDmais

Profissionais de educação
fazem manifestação na
prefeitura

VÍDEO

Greve: Luta por Direitos

Federação
Interestadual dos
IMAGEM/ Sindicatos dos
TEXTO
Trabalhadores e
Trabalhadoras dos
Correios (Findect)

21/08/2020

Jornal
ExtraSC

VÍDEO

Moradores

Trabalhadores do
transporte coletivo

Joinville/SC

Blumenau/SC

Florianópolis/SC

Grupo de educação
privada/profissionais
Blumenau/SC
das escolas privadas
da educação básica

Caçador/SC

25/08/2020 NDmais

Já é Mané: o balanço da
D’Bregas Drama Band, doc
VÍDEO
“Celso & Eu” e manifestação
dos músicos de Floripa

25/08/2020 NDmais

Movimento
denominado
Manifestação pacífica pede a
"Futebol Recreativo
abertura das quadras de
IMAGEM/ Consciente Salvando
Florianópolis/SC
futebol com protocolos de
TEXTO
Vidas e
saúde
Empregos"/propriet
ários de quadras de
futebol

26/08/2020 NDmais

VÍDEO: Proprietários de
quadras esportivas fazem

Músicos

VÍDEO/I
Proprietários de
MAGEM/

Florianópolis/SC

Florianópolis/SC

39
protesto em Florianópolis

27/08/2020

Catarina Mulheres de Luta:
s
movimento estudantil

TEXTO

quadras de esportes

Mulheres do
IMAGEM/
movimento
TEXTO
estudantil

Florianópolis/SC

Agora
29/08/2020
Sul

Sem cumprimento do
decreto, moradores do
Encruzo do Barro Vermelho
trancam rodovia

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Maracajá/SC

01/09/2020 NDmais

Paulo Alceu comenta multas
em buzinaço de protesto
contra policial flagrado
agredindo universitárias

VÍDEO

Lages/SC

04/09/2020

Jornal
ExtraSC

06/09/2020 NDmais

Motoristas

Grupo faz manifestação em IMAGEM/ Familiares de
frente ao presídio de Caçador TEXTO
presidiários

Caçador/SC

Moradores organizam ato
Moradores/Associaç
IMAGEM/
pela preservação da Lagoa do
ão de Moradores da Florianópolis/SC
TEXTO
Peri
Costa de Dentro

Diário do Manifestação pede volta
08/09/2020
Alto Vale segura dos eventos

Empresários do
IMAGEM/
Rio do Sul e
ramo de eventos de
TEXTO
região
Rio do Sul e região

Em defesa da moradia, Grito
Movimento Nacional
dos Excluídos une em
de Luta por Moradia
Folha da
IMAGEM/
14/09/2020
caminhada população das
(MNLM),
Florianópolis/SC
Cidade
TEXTO
ocupações e em situação de
Movimento da
rua
População de Rua

15/09/2020 NDmais

Mulheres fazem protesto na
entrada da Casa da
Agronômica

Mães, esposas, filhas
e demais familiares
IMAGEM/
de presos da
Florianópolis/SC
TEXTO
Penitenciária
Estadual

Tudo
16/09/2020 sobre
Floripa

Floripa: comunidades
protestam contra permissão
a despejos em ocupações

Moradores das
VÍDEO/I
ocupações e
MAGEM/
comunidades de
TEXTO
Florianópolis

21/09/2020 NDmais

Eventos continuam proibidos
e profissionais prometem
VÍDEO
fazer manifestação

Profissionais do
setor de eventos

Itajaí/SC

21/09/2020 NDmais

Greve dos trabalhadores dos
correios tem manifestação
VÍDEO
em Blumenau

Trabalhadores dos
Correios/Sindicato
dos Trabalhadores
na Empresa de

Blumenau/SC

Florianópolis/SC
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Correios e
Telégrafos e
Similares de Santa
Catarina (Sintect)
Tudo
22/09/2020 sobre
Floripa

Floripa: Manifestantes fazem
novo protesto contra
TEXTO
despejos em ocupações

23/09/2020 NDmais

Motoboys fazem protesto e VÍDEO/I
deixam trânsito parado na
MAGEM/ Motoboys
Via Expressa em Florianópolis TEXTO

Florianópolis e
Palhoça/SC

23/09/2020 NDmais

Manifestação complica
trânsito na Ponte Ivo Silveira, VÍDEO
em Florianópolis

Florianópolis e
Palhoça/SC

23/09/2020 NDmais

Protesto dos motoboys: essa
IMAGEM Motoboys
é a foto do dia em Floripa

24/09/2020 NDmais

Após protesto, motoboys da VÍDEO/
Motoboys/Trabalha
Grande Florianópolis querem IMAGEM/ dores de entrega por Florianópolis/SC
nova regulamentação
aplicativo
TEXTO

[Notícia] Motoboys de
UFSC à
Florianópolis realizaram
25/09/2020 Esquerd
manifestação contra blitz
a
abusivas na cidade

Movimento Nacional
de Luta pela
Florianópolis/SC
Moradia

Motoboys

Florianópolis/SC

VÍDEO/
IMAGEM/ Motoboys
TEXTO

Florianópolis e
Palhoça/SC

25/09/2020 NDmais

Profissionais querem o
IMAGEM/ Representantes do
retorno dos eventos em Itajaí TEXTO
setor de eventos

25/09/2020 NDmais

Pais de crianças e
adolescentes em
Pais organizam manifestação
idade escolar, com
IMAGEM/
pelo retorno das aulas
apoio das escolas
Blumenau/SC
TEXTO
presencias em Blumenau
privadas/Movimento
Pais pela Educação
Blumenau

25/09/2020 NDmais

Blumenau tem manifestação
pela volta às aulas neste
VÍDEO
sábado

27/09/2020 NDmais

FOTOS: Governador participa
Apoiadores do
IMAGEM/
de manifestação contra
governador Carlos
TEXTO
impeachment
Moisés

28/09/2020

Desacat Movimentos Sociais de
Florianópolis apoiam a
o
unidade da Frente de

Itajaí/SC

Pais e
donos/representant
Blumenau/SC
es de escolas
particulares

VÍDEO/TE Movimento Sociais
XTO
de Florianópolis

Florianópolis/SC

Florianópolis/SC
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Esquerda, com Elson e Lino.
Assista agora
Pais, professores,
alunos e
proprietários de
escolas privadas

28/09/2020 NDmais

Pais de estudantes fazem
manifestação em apoio a
volta às aulas em Blumenau

VÍDEO

28/09/2020 NDmais

Domingo de carreata em
Floripa: a do governador e a
dos pais de alunos

VÍDEO/TE
Famílias
XTO
Sindicato dos
Trabalhadores no
Serviço Público
Municipal/Comcap

Blumenau/SC

Florianópolis/SC

28/09/2020 NDmais

Sindicato incentiva nova
greve da Comcap

TEXTO

SETEMBRO

TN Sul

Ciclistas fazem percurso
Criciúma/Forquilhinha em
noite de protesto

IMAGEM/
Ciclistas de Criciúma Criciúma/SC
TEXTO

SETEMBRO

TN Sul

Morte de ciclista gera
protestos em Criciúma

IMAGEM/
Ciclistas de Criciúma Criciúma/SC
TEXTO

01/10/2020 NDmais

Profissionais do setor de
eventos fazem manifestação VÍDEO
em Blumenau

Trabalhadores do
setor de eventos

Florianópolis/SC

Blumenau/SC

04/10/2020

Folha do Movimento defende retorno IMAGEM/ Movimento Pais pela São Miguel do
Oeste
híbrido às escolas
TEXTO
Educação SMO
Oeste/SC

07/10/2020

Folha do Setor de eventos protesta
Oeste
pela liberação de atividades

IMAGEM/ Trabalhadores do
TEXTO
setor de eventos

10/10/2020

Folha do Manifesto pelo retorno
Oeste
ganha visibilidade

IMAGEM/ Movimento Pais pela São Miguel do
TEXTO
Educação SMO
Oeste/SC

São Miguel do
Oeste/SC

14/10/2020 NDmais

Trabalhadores da Emflotur
alegam atraso salarial e
paralisam atividades em
Florianópolis

Trabalhadores da
empresa de
transporte coletivo
IMAGEM/
Florianópolis e
Emflotur/Sintraturb
TEXTO
São José/SC
(Sindicato dos
Trabalhadores em
Transporte Urbano)

Tudo
15/10/2020 sobre
Floripa

Bancários protestam contra
demissões no Bradesco,
Santander e Itaú

IMAGEM/ Bancários/Sindicato
Florianópolis/SC
TEXTO
dos bancários

20/10/2020

Folha do Integrantes de movimento
TEXTO
Oeste
debatem o retorno das aulas

Movimento Pais pela São Miguel do
Educação SMO
Oeste/SC
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Moradores do Morro dos
Soares protestam na SC 285
em Ermo

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Ermo/SC

Tudo
26/10/2020 sobre
Floripa

Menino de 15 anos é morto
pela PM no Morro do
Quilombo

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Florianópolis/SC

OUTUBRO

Criciúma: novo protesto para
IMAGEM/ Empresários (Amesc
liberação dos eventos
Criciúma/SC
TEXTO
e Amrec)
marcado para domingo

24/10/2020

Agora
Sul

TN Sul

27/10/2020 NDmais

Manifestação de índios por
IMAGEM/
demarcação de terras vai
Indígenas
TEXTO
bloquear BR-470, em Ibirama

Ibirama e José
Boiteux/SC

28/10/2020 NDmais

Manifestação interdita BR470 por quase uma hora, no
Alto Vale

Ibirama e José
Boiteux/SC

28/10/2020 NDmais

Índios fazem manifestação na
BR-470 por demarcação de
VÍDEO
terras

Indígenas

Ibirama e José
Boiteux/SC

02/11/2020 NDmais

Joinville: Moradores fazem
manifestação contra corte de VÍDEO
energia

Moradores

Joinville/SC

06/11/2020 NDmais

Caso Mariana Ferrer: Joinville
IMAGEM/
terá manifestação neste
Mulheres
TEXTO
sábado

Joinville/SC

06/11/2020 NDmais

Caso Mari Ferrer: Itajaí e
Balneário Camboriú terão
manifestação

IMAGEM/
Mulheres
TEXTO

Balneário
Camboriú e
Itajaí/SC

Manifestação “Justiça por
Mari Ferrer”, reúne
comunidade em Caçador”.

IMAGEM/ União de entidades
TEXTO
de Caçador

Caçador/SC

06/11/2020

06/11/2020

Jornal
ExtraSC

Caçador Protesto tem novo horário
Online
em Caçador

VÍDEO/I
MAGEM/ Indígenas
TEXTO

TEXTO

Ação Corrente
Popular Caçador;
Mostra Minerva
Mulheres Artistas;
Primeira Trupe
Caçadorense de
Caçador/SC
Malabarismo; UNA
LGBT Caçador;
Movimento Cultural
Janela da Arte;
Sindicato dos
trabalhadores em
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educação de Santa
Catarina – SINTE;
Conselho Diocesano
de Leigos - CNLB –
Caçador; Coletivo de
Mulheres Petistas;
Lumiar produções
artísticas
07/11/2020 NDmais

Em Chapecó, motociclistas
fazem “buzinaço” na área
central

IMAGEM/
Motociclistas
TEXTO

Chapecó/SC

07/11/2020 NDmais

FOTOS: mais de 200 pessoas
se reúnem em protesto por
Mariana Ferrer em Joinville

IMAGEM Mulheres

Joinville/SC

07/11/2020 NDmais

Caso Mari Ferrer: grupos
IMAGEM/
protestam em várias cidades
Manifestantes
TEXTO
do Brasil

Balneário
Camboriú,
Criciúma,
Florianópolis,
Itajaí e
Joinville/SC

10/11/2020 NDmais

Mulheres fazem
manifestação em Balneário
Camboriú

Balneário
Camboriú/SC

Jornal
Floripa Sustentável lança
Conexão
10/11/2020
campanha pelo voto
Comunid
consciente a vereador
ade

VÍDEO

Mulheres

TEXTO

Movimento "Floripa
Florianópolis/SC
Sustentável"

[Notícia] Absurdo:
Manifestação contra o
UFSC à
Moradores do bairro
assassinato de menino de 12 IMAGEM/
13/11/2020 Esquerd
Costeira/Florianópoli Florianópolis/SC
anos pelas mãos da PM é
TEXTO
a
s-SC
marcado por forte violência
policial
Tudo
13/11/2020 sobre
Floripa

PM dispersa protesto que
Moradores do bairro
IMAGEM/
fechou a Via Expressa contra
Costeira/Florianópoli Florianópolis/SC
TEXTO
morte de garoto
s-SC

13/11/2020 NDmais

Manifestantes bloqueiam
VÍDEO/I Moradores do bairro
pistas da Via Expressa Sul, em MAGEM/ Costeira/Florianópoli Florianópolis/SC
Florianópolis
TEXTO
s-SC

13/11/2020 NDmais

VÍDEO: moradores da
Costeira e PM entram em
conflito, em Florianópolis

Moradores do bairro
VÍDEO/TE
Costeira/Florianópoli Florianópolis/SC
XTO
s-SC
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Vídeo: A PM reprimiu o 2°
protesto contra o assassinato
Desacat
14/11/2020
do Maninho, 12 anos,
VÍDEO
o
morador da Costeira,
Florianópolis
17/11/2020 NDmais

Moradores do bairro
Costeira/Florianópoli Florianópolis/SC
s-SC

Justiça pede demolição de
IMAGEM/ Moradores e
casas ao lado do Lajeado São
TEXTO
familiares
José, em Chapecó

Chapecó/SC

UFSC à [Notícia] Atos antirracistas
20/11/2020 Esquerd pelo Brasil após assassinato
a
de Beto no Carrefour

TEXTO

Frente da Juventude
Negra Anticapitalista Florianópolis/SC
(Frejuna)

20/11/2020 NDmais

Hoje tem protesto: Pais de
alunos reivindicam garantia
das aulas presenciais em
Joinville

VÍDEO

Pais, professores e
administradores de
escolas

Joinville/SC

20/11/2020 NDmais

Cerca de mil pessoas
participaram de um protesto
VÍDEO
a favor da volta das aulas em
Joinville

Alunos, pais,
professores, donos
de escolas e
motoristas de
transporte escolar

Joinville/SC

20/11/2020 NDmais

VÍDEO: protesto por aulas
presenciais reúne cerca de
mil pessoas em Joinville

Alunos, pais,
VÍDEO/I professores, donos
MAGEM/ de escolas e
TEXTO
motoristas de
transporte escolar

Joinville/SC

23/11/2020 NDmais

Manifestação por jovem
desaparecido reúne 60
pessoas em Navegantes

IMAGEM/ Familiares e amigos
TEXTO
do desaparecido

Navegantes/SC

24/11/2020 NDmais

Família de jovem
desaparecido faz protesto em VÍDEO
Navegantes

Familiares e amigos
do desaparecido

Navegantes/SC

27/11/2020 NDmais

Justiça por Daiana:
Manifestação pede a prisão
por responsável pelo
feminicídio

VÍDEO

Mulheres

Blumenau/SC

27/11/2020 NDmais

Moradores fazem
manifestação por causa do
assassinato de Daiana Silva
em Blumenau

IMAGEM Moradores

30/11/2020 NDmais

Guarda vidas realizam
protesto na Capital

VÍDEO

Categoria dos
guarda vidas

Blumenau/SC

Florianópolis/SC
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Trabalhadores da Comcap
protestam em segundo dia
de greve em Florianópolis

VÍDEO/I
Trabalhadores da
MAGEM/
Comcap/Sintrasem
TEXTO

04/12/2020 NDmais

Profissionais de eventos
fazem manifestação em
Joinville

Profissionais de
eventos (músicos,
artistas,
IMAGEM/ decoradores, donos
Joinville/SC
TEXTO
de estabelecimentos
e outros
profissionais da
área)

07/12/2020 NDmais

Caçador: 400 veículos
participam de manifestação
cobrando justiça pela morte
de jovem

VÍDEO

Moradores

TEXTO

Frente Ampla em
Defesa da Saúde
Mental, da Reforma
Florianópolis/SC
Psiquiátrica e da
Luta
Antimanicomial/SC

01/12/2020 NDmais

Manifesto da Saúde Mental:
Folha do
09/12/2020
representantes denunciam
Litoral
desmonte no SUS

DEZEMBRO

TN Sul

(Vídeos) Tubarão:
profissionais realizam
protesto em frente ao
hospital

Profissionais do Samu fazem
Diário do
18/12/2020
manifestação sobre
Iguaçu
condições de trabalho

VÍDEO/I
SindSaúde/SC MAGEM/
Tubarão
TEXTO

Florianópolis/SC

Caçador/SC

Tubarão/SC

Sindicato dos
Trabalhadores em
IMAGEM/ Estabelecimentos de
Chapecó/SC
TEXTO
Serviço de Saúde de
Chapecó e Região
(Sintessch)

18/12/2020 NDmais

Protesto: Trabalhadores do
Samu reivindicam direitos em VÍDEO
Chapecó

Trabalhadores do
Samu (Sittracol e
Sitessch)

Agora
19/12/2020
Sul

Trabalhadores do SAMU não
Sindisaúde,
recebem 13º salário e
IMAGEM/
trabalhadores do
preparam ato para o início da TEXTO
SAMU
próxima semana

Criciúma e
Araranguá/SC

Tudo
22/12/2020 sobre
Floripa

"Aglomera Floripa III” reúne
cerca de 30 conservadores
em frente à Prefeitura"

Florianópolis/SC

IMAGEM/ Grupos
TEXTO
conservadores

Chapecó/SC
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Agora
28/12/2020
Sul

Moradores reivindicam e
trânsito na Avenida Beira
Mar sofre mudanças no
trecho em obras

Artigo: Sob ameaças, há 30
Folha da anos 100 famílias de
31/12/2020
Cidade Florianópolis plantaram a
luta por moradia

Jornal
31/12/2020
ExtraSC

Feminicídios, estupros e
violência doméstica: ano
cruel para mulheres

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Balneário Arroio
do Silva/SC

Movimento Nacional
de Luta por Moradia
IMAGEM/ (MNLM), moradores
Florianópolis/SC
TEXTO
das ocupações
urbanas de
Florianópolis
IMAGEM/ Moradores/Coletivo
Caçador/SC
TEXTO
Letícia

Bancários de Chapecó farão
Diário do protesto contra a
14/01/2021
Iguaçu reestruturação do Banco do
Brasil

TEXTO

Sindicato dos
Bancários

"Parem de nos matar”,
diziam cartazes em
manifestação contra crimes
de feminicídio em
Forquilhinha

VÍDEO

Familiares, amigos e
Forquilinha/SC
outras pessoas

Movimento Ato
público em defesa
da saúde e contra a
terceirização/servido Caçador/SC
res públicos
municipais e
população em geral

14/01/2021 NDmais

Chapecó/SC

Jornal
14/01/2021
ExtraSC

Projeto que trata da
terceirização da saúde em
Caçador será votado hoje

TEXTO

Agora
15/01/2021
Sul

Araranguá: 79 alunos em
situação de vulnerabilidade
social correm o risco de
perder bolsas de estudo

IMAGEM/
Estudantes
TEXTO

15/01/2021 NDmais

Protesto fecha rodovia de
acesso ao Sul da Ilha, em
Florianópolis, nesta sexta

VÍDEO/I Moradores da
MAGEM/ Costeira/Florianópoli Florianópolis/SC
TEXTO
s-SC

Tudo
18/01/2021 sobre
Floripa

Floripa: Câmara Municipal
vota pacote de projetos
polêmico da Prefeitura

IMAGEM/ Trabalhadores da
TEXTO
Comcap

19/01/2021 NDmais

Jogadores da Chapecoense
IMAGEM/
não treinam em protesto por
Jogadores de futebol Chapecó/SC
TEXTO
atraso salarial

Araranguá/SC

Florianópolis/SC
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20/01/2021

Diário do SC-340 será bloqueada em
Alto Vale protesto nesta quinta-feira

TEXTO

Comerciantes,
agricultores e
empresários

Tudo
21/01/2021 sobre
Floripa

Vereadores de oposição vão
à Justiça para impedir
privatização da Comcap

21/01/2021 NDmais

Manifestação de
VÍDEO/I
Trabalhadores da
trabalhadores da Comcap
MAGEM/
Comcap/Sintrasem
fecha ponte em Florianópolis TEXTO

Florianópolis/SC

21/01/2021 NDmais

Justiça majora multa e
IMAGEM/ Trabalhadores da
ordena retorno ao serviço
TEXTO
Comcap/Sintrasem
dos trabalhadores da Comcap

Florianópolis/SC

21/01/2021 NDmais

Empresários,
Manifestação de empresários
IMAGEM/ comerciantes e
fechará rodovia no Alto Vale
TEXTO
agricultores do Alto
do Itajaí nesta quinta
Vale do Itajaí

Dona Emma e
Presidente
Getúlio/SC

22/01/2021 NDmais

Coleta de lixo hospitalar é
retomada com empresa
contratada em Florianópolis

Trabalhadores da
Comcap/Sintrasem

Florianópolis/SC

Frente Brasil
IMAGEM/
Popular, Povo Sem
TEXTO
Medo

Chapecó e
Florianópolis/SC

Este sábado é dia de Fora
Desacat Bolsonaro em todo o Brasil.
23/01/2021
o
Confira os locais das
manifestações

VÍDEO/I
Trabalhadores da
MAGEM/
Comcap
TEXTO

Alto Vale

TEXTO

Florianópolis/SC

Tudo
23/01/2021 sobre
Floripa

Floripa: confira os bairros
IMAGEM/ Trabalhadores da
com coleta de lixo alternativa
TEXTO
Comcap
neste domingo (24)

Florianópolis/SC

23/01/2021 NDmais

Manifestantes por todo Brasil
IMAGEM/
fazem carreata contra
Manifestantes
TEXTO
Bolsonaro

Grande
Florianópolis/SC

27/01/2021 NDmais

Grevistas da Comcap
desafiam Justiça e voltam a
fechar Ponte Pedro Ivo

Florianópolis/SC

27/01/2021 NDmais

VÍDEO: trabalhadores da
VÍDEO/I
Trabalhadores da
Comcap fazem manifestação MAGEM/
Comcap/Sintrasem
pelas ruas de Florianópolis
TEXTO

Florianópolis/SC

27/01/2021 NDmais

Há oito anos, ex-funcionários
do Porto de Imbituba
IMAGEM/ Ex-funcionários do
aguardam pagamento de
TEXTO
Porto de Imbituba
direitos

Imbituba/SC

JANEIRO

Forquilhinha: manifestação
pede o fim da violência

Forquilinha/SC

TN Sul

IMAGEM/ Trabalhadores da
TEXTO
Comcap

VÍDEO/I Mulheres
MAGEM/

48
contra as mulheres

TEXTO

28/01/2021 NDmais

Polícia desobstrui ponto de
protesto dos servidores da
Comcap no bairro Itacorubi

VÍDEO

Trabalhadores da
Comcap

Florianópolis/SC

28/01/2021 NDmais

Em protesto, familiares
pedem respostas para
sumiço de homem levado
pela PM

VÍDEO

Familiares e amigos
do desaparecido

Laguna/SC

Tudo
01/02/2021 sobre
Floripa

Termina greve da Comcap e
coleta de lixo deve ser
VÍDEO
retomada nesta segunda (1º)

Trabalhadores da
Comcap

Florianópolis/SC

01/02/2021 NDmais

Com fim da greve, Comcap
retoma serviços de coleta e
limpeza pública em
Florianópolis

IMAGEM/ Trabalhadores da
TEXTO
Comcap

Florianópolis/SC

01/02/2021 NDmais

Moradores fazem
manifestação por causa das IMAGEM/
Moradores
más condições da SC-477, em TEXTO
Major Vieira

03/02/2021 NDmais

Atrasos salariais refletem em
protestos em quatro clubes TEXTO
da Série B

Jogadores de futebol Santa Catarina

05/02/2021 NDmais

Familiares de homem
desaparecido em Laguna
realizam novo protesto
pedindo por respostas

VÍDEO

Moradores e
familiares

TEXTO

Comissão formada
por diversos
movimentos sociais
em defesa dos
indígenas (lideranças
Guarani Yvyrupa, do
Centro de Formação
Tataendy Rupa, da
Palhoça/SC
Rede de ONGs da
Mata Atlântica RMA, do Movimento
SOS Rio da Madre,
Instituto Tabuleiro e
da Fundação Mata
Atlântica e
Ecossistemas)

Tudo
06/02/2021 sobre
Floripa

Palhoça: ONGs indígenas
tentam impugnar Lei do
Macrozoneamento

Major Vieira/SC

Laguna/SC
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06/02/2021 NDmais

Lagoa da Conceição:
Moradores fazem protesto
VÍDEO
após rompimento de estação
da Casan

06/02/2021 NDmais

Moradores da Lagoa da
Moradores da Lagoa
Conceição fazem
IMAGEM/ da
Florianópolis/SC
manifestação cobrando ações TEXTO
Conceição/Florianóp
da Casan
olis/SC

Tudo
08/02/2021 sobre
Floripa

Famílias de presos
promovem protesto e
bloqueiam trânsito em
Florianópolis

09/02/2021

Moradores da Lagoa
da
Florianópolis/SC
Conceição/Florianóp
olis/SC

IMAGEM/ Mães e esposas de
TEXTO
presos

Florianópolis/SC

Folha do Pais pedem pelo retorno das IMAGEM/ Movimento Pais pela São Miguel do
Oeste
aulas presenciais
TEXTO
Educação SMO
Oeste/SC

12/02/2021 NDmais

Protesto pede justiça por
adolescente morta em
Campo Belo do Sul

Moradores da
cidade e familiares
da vítima

Campo Belo do
Sul/SC

12/02/2021 NDmais

VÍDEO: moradores fazem
VÍDEO/I
Amigos, parentes,
manifestação durante cortejo MAGEM/
moradores
de adolescente morta em SC TEXTO

Campo Belo do
Sul/SC

VÍDEO

Sinsej organiza manifestação
Desacat em defesa da Seinfra neste
15/02/2021
TEXTO
o
dia 15 às 13 horas em frente
à PMJoinville

15/02/2021 NDmais

Sinsej/SC

PROTESTO: Familiares de
detentos prometem acampar IMAGEM/ Familiares de
em frente ao Presídio de
TEXTO
detentos
Joinville

Protesto contra morte de
Catarina jovem pela PM denuncia
16/02/2021
s
genocídio no Morro do
Mocotó, em Florianópolis

Joinville/SC

Joinville/SC

Moradores do
IMAGEM/
Mocotó/Florianópoli Florianópolis/SC
TEXTO
s-SC

Tudo
16/02/2021 sobre
Floripa

Mais uma morte em
confronto com a PM no
Mocotó provoca novos
protestos

19/02/2021 NDmais

Protesto continua: familiares
IMAGEM/ Familiares de
de detentos de Joinville
TEXTO
detentos
prometem fechar ruas

19/02/2021 NDmais

Profissionais do Samu de
Joinville preveem nova

VÍDEO/I Moradores do
MAGEM/ Mocotó/Florianópoli Florianópolis/SC
TEXTO
s-SC

IMAGEM/ Sindicato dos
TEXTO
Empregados de

Joinville/SC

Joinville/SC
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manifestação na segunda

Saúde de Joinville e
Região

Agora
19/02/2021
Sul

Abaixo-assinado: população
quer isenção de pedágio
entre Maracajá e Araranguá

IMAGEM/ Moradores da
TEXTO
Maracajá

21/02/2021 NDmais

Protestos contra Bolsonaro
ocorrem em várias cidades
pelo Brasil

IMAGEM/ Brasil Popular e Povo
Florianópolis/SC
TEXTO
Sem Medo

22/02/2021 NDmais

SAMU realiza protestos na
capital e no Norte do estado
por melhores condições de
trabalho

VÍDEO

22/02/2021 NDmais

Trabalhadores do
SAMU/SindSaúde/SC
(Sindicato dos
Trabalhadores em
Pendências do Samu ficam
IMAGEM/
Estabelecimentos de Florianópolis/SC
para nova reunião em 15 dias TEXTO
Saúde Pública
Estadual e Privado
de Florianópolis e
Região)

22/02/2021 NDmais

Com salários congelados
desde 2017, servidores do
Samu fazem ato nesta
segunda

IMAGEM/
SindSaúde
TEXTO

Florianópolis/SC

22/02/2021 NDmais

Crise no Samu: Sindicato de
Joinville avalia como está a
negociação

Sindicato dos
IMAGEM/ Empregados de
TEXTO
Saúde de Joinville e
Região

Joinville e
região/SC

22/02/2021 NDmais

VÍDEO: pais fecham rodovia
VÍDEO/TE Pais e responsáveis
para pedir transporte escolar
XTO
de alunos
em Blumenau

Blumenau/SC

23/02/2021 NDmais

Protesto na zona sul:
Cansados de tanta poeira,
moradores pedem
pavimentação

VÍDEO

Joinville/SC

23/02/2021 NDmais

Moradores da zona Sul de
Joinville fecham rua em
protesto

Associação de
IMAGEM/
Moradores Ulysses
TEXTO
Guimarães

Caso Brenda: inicia Júri
Popular do assassino da

IMAGEM/ Familiares da vítima Santa Rosa do
TEXTO
Sul/SC
e outros

25/02/2021

Agora
Sul

Trabalhadores do
SAMU

Moradores

Araranguá e
Maracajá/SC

Florianópolis e
Joinville/SC

Joinville/SC
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adolescente

manifestantes

01/03/2021 NDmais

São Francisco do Sul mantém VÍDEO/I
suspensão das aulas e fará
MAGEM/ Grupo de pais
novas restrições
TEXTO

São Francisco do
Sul/SC

03/03/2021 NDmais

Protesto contra lockdown em VÍDEO/I
BC dura 30 minutos e tem
MAGEM/ Comerciantes
participação de alien
TEXTO

Balneário
Camboriú/SC

Manifestação contra o
lockdown por empresários,
Folha do
03/03/2021
funcionários de bares,
Litoral
restaurantes e similares de
Itajaí
MARÇO

TN Sul

As manifestações contra o
lockdown em SC

Associação de Bares,
IMAGEM/ Restaurantes,
Itajaí/SC
TEXTO
Lanchonetes e
Similares
TEXTO

* Não menciona

Nacional

04/03/2021 NDmais

Motociclistas de Blumenau
VÍDEO/TE
fazem manifestação após
Motoboys
XTO
morte de colega em acidente

Blumenau/SC

05/03/2021 NDmais

Protesto: Motoristas de
aplicativo fazem
reivindicações em Joinville

Joinville/SC

05/03/2021 NDmais

Motoristas de
aplicativo
VÍDEO: protesto reúne cerca VÍDEO/I
(Associação de
de 350 motoristas em
MAGEM/
Motoristas de
Joinville
TEXTO
Aplicativo de
Joinville)

VÍDEO

Motoristas de
aplicativo

Jornal
148 entidades assinam ofício
CDL/Acif + 148
Conexão
IMAGEM/
10/03/2021
pedindo ao governo para não
entidades
Comunid
TEXTO
decretar lockdown no Estado
patronais/SC
ade

Joinville/SC

Florianopolis /SC

14/03/2021 NDmais

Joinville tem protesto contra VÍDEO/I
decisão do STF sobre o exMAGEM/ Manifestantes
presidente Lula
TEXTO

Blumenau,
Chapecó,
Florianópolis e
Joinville/SC

14/03/2021 NDmais

Manifestantes protestam em
IMAGEM/
frente à casa do prefeito
Manifestantes
TEXTO
Mário Hildebrandt

Blumenau/SC
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VÍDEO/I
Apoiadores de Jair
MAGEM/
Bolsonaro
TEXTO

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Itajaí e
Joinville/SC

14/03/2021 NDmais

Domingo é marcado por
manifestações contra STF e
lockdown em SC

14/03/2021 NDmais

Gigantescas manifestações
VÍDEO/TE Apoiadores de Jair
populares em SC contra STF e
XTO
Bolsonaro
a favor do Brasil

Blumenau e
Florianópolis/SC

14/03/2021 NDmais

Povo nas ruas em
manifestação gigantesca a
favor do Brasil

VÍDEO

Manifestantes

Florianópolis/SC

15/03/2021 NDmais

Domingo foi marcado por
protesto em Blumenau

VÍDEO

Manifestantes

Blumenau/SC

15/03/2021 NDmais

FOTOS: manifestação reúne
empresários de BC e Itajaí
contra lockdown

Donos de bares e
restaurantes/ABRES Balneário
IMAGEM/
(Associação de Bares Camboriú e
TEXTO
e Restaurantes de
Itajaí/SC
Balneário Camboriú)

15/03/2021 NDmais

Chapecó registra
manifestação pró-governo e
contra STF e lockdown

15/03/2021 NDmais

"Em casa sou só o Mário”, diz
IMAGEM/
prefeito de Blumenau sobre
Manifestantes
TEXTO
protesto na casa dele

VÍDEO

Apoiadores do
governo de Jair
Bolsonaro

Chapecó/SC

Blumenau/SC

15/03/2021 NDmais

Manifestações contra
lockdown e STF são
realizadas em algumas
cidades de SC

VÍDEO

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Manifestantes e
Chapecó,
empresários (Itajaí e
Criciúma,
BC)
Florianópolis,
Itajaí e
Joinville/SC

15/03/2021 NDmais

Paulo Alceu: “Não é o
momento mais adequado
para manifestações
populares”

VÍDEO

* Não menciona

* Não menciona

15/03/2021 NDmais

Mesmo com lockdown,
VÍDEO
Joinville tem protesto contra

Apoiadores de
Bolsonaro

Joinville/SC
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decisão do STF

Içara: Comerciantes fazem
protesto na SC-445

Comerciantes,
IMAGEM/
proprietários de
Içara/SC
TEXTO
bares e restaurantes

16/03/2021 NDmais

Inconformados com a
decisão dos prefeitos, os
protestos estão começando

IMAGEM/ Grupo de pais e
TEXTO
mães

Florianópolis/SC

16/03/2021 NDmais

Pais protestam na casa do
prefeito Gean Loureiro
contra suspensão de aulas

VÍDEO/TE
Pais de alunos
XTO

Florianópolis/SC

16/03/2021 NDmais

VÍDEO: Pais fazem
manifestação contra
fechamento das escolas em
Florianópolis

VÍDEO/I
Grupo de pais e
MAGEM/
mães
TEXTO

Florianópolis/SC

17/03/2021 NDmais

Suspensão das aulas
presenciais motiva ações do
Ministério Público de SC e
manifestação de pais

VÍDEO

MARÇO

TN Sul

Pais, professores e
apoiadores

Grande
Florianópolis/SC

17/03/2021 NDmais

Protesto: grupos de
motoristas de aplicativo
VÍDEO
saem em carreata pelas ruas

Motoristas de
aplicativo

Florianópolis/SC

17/03/2021 NDmais

Motoristas de aplicativos
VÍDEO
fazem manifestação em Itajaí

Motoristas de
aplicativo

Itajaí/SC

Folha do Manifestações contra o
17/03/2021
Litoral
lockdown em SC

TEXTO

Catarinenses/notícia
cita Sargento Lima
Santa Catarina
(PSL)

18/03/2021 NDmais

Motoristas de aplicativo
fazem manifestação pedindo
VÍDEO
redução de taxas em
Criciúma

18/03/2021 NDmais

Apen (Associação
dos Profissionais de
Entretenimento)
Profissionais fazem
(abarca músicos,
manifestação na Alesc contra IMAGEM/
barman’s,
Florianópolis/SC
medidas adotadas na Grande TEXTO
produtores de
Florianópolis
evento e outros
profissionais da
classe artística.

19/03/2021 Folha do Equipe realiza minuto de
silêncio pelas vítimas da

Motoristas de
aplicativo

IMAGEM/ Profissionais da

Criciúma/SC

São Miguel do
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Oeste

Covid

TEXTO

saúde

Oeste/SC

19/03/2021 NDmais

Karina Manarin fala sobre
protesto de moradores de
Içara contra cobrança de
pedágio

VÍDEO

Moradores de
comunidades
agrícolas

Içara/SC

19/03/2021 NDmais

Avenida Osvaldo Reis, em
Itajaí, ficará interrompida
nesta sexta

TEXTO

Manifestantes

Itajaí/SC

19/03/2021 NDmais

Protesto pede Justiça por tia
e sobrinho que morreram
atropelados em faixa de
pedestres em Itajaí

VÍDEO

Familiares das
vítimas

Itajaí/SC

Tudo
20/03/2021 sobre
Floripa

Adepol/SC e
Sinpol/SC;
nacionalmente,
Policiais Civis promovem ato
União dos Policiais
IMAGEM/
segunda (22) pela valorização
do Brasil (UPB) e
Florianópolis/SC
TEXTO
da profissão
Associação Nacional
dos Delegados de
Polícia Judiciária
(ADPJ)

Tudo
22/03/2021 sobre
Floripa

Delegados e policiais civis
protestam contra PEC que
congela salários

Adepol/SC,
IMAGEM/
Sinpol/SC e
TEXTO
Agepol/SC

Florianópolis e
Palhoça/SC

22/03/2021 NDmais

Policiais de SC fazem
protesto contra
congelamento salarial

VÍDEO/I Adepol/SC,
MAGEM/ Sinpol/SC e
TEXTO
Agepol/SC

Barra Velha,
Itajaí, Itapema e
Navegantes/SC

União dos Policiais
IMAGEM/
do Brasil (UPB),
TEXTO
Sinpol-SC

Trombudo
Central, Pouso
Redondo,
Agrolândia, Braço
do Trombudo e
Ituporanga; Rio
do Sul.

Policiais da região
Diário do
23/03/2021
participaram de
Alto Vale
manifestação

23/03/2021 NDmais

Policiais civis de Blumenau se
unem a protesto pelos
VÍDEO
direitos da categoria

Sindicato dos
Policiais Civis

Ascurra,
Blumenau,
Campos Novos,
Indaíal, Itapema,
Joinville e
Navegantes/SC

MARÇO

Policiais civis realizam

União dos Policiais
do Brasil (UPB),

Criciúma e
Balneário

TN Sul

IMAGEM/
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protestos na região

TEXTO

Sinpol-SC

25/03/2021 NDmais

VÍDEO: moradores colocam
fogo em móveis no meio da
rua em Blumenau

VÍDEO/I
MAGEM/ Moradores
TEXTO

27/03/2021 NDmais

Protestos marcam o dia de
IMAGEM/
julgamento do impeachment
Manifestantes
TEXTO
de Moisés na Alesc

Rincão/SC

Blumenau/SC

Florianópolis/SC

31/03/2021 NDmais

Familiares e pacientes fazem
manifestação após suspensão VÍDEO
de medicamento

Diabéticos e
familiares de quem
depende dos
medicamentos

Joinville/SC

31/03/2021 NDmais

Diabéticos e
Diabéticos fazem
VÍDEO/I
familiares de quem
manifestação por insulina em MAGEM/
depende dos
frente à Câmara de Joinville TEXTO
medicamentos

Joinville/SC

31/03/2021 NDmais

Diabéticos e
Veja as principais notícias do
familiares de quem
dia de Joinville nesta quarta- IMAGEM
depende dos
feira
medicamentos

Joinville/SC

Facisc (Federação
das Associações
Empresariais de
Santa Catarina) e
lideranças
empresariais do
estado, além da
Folha do Mobilização pela privatização IMAGEM/ Ascoagrin
05/04/2021
Oeste
do Porto Seco
TEXTO
(Associação
Empresarial da
Fronteira), que
representa as
cidades de Dionísio
Cerqueira (SC),
Barracão e Bom
Jesus do Sul (PR).

Dionísio
Cerqueira/SC

07/04/2021

Manifestações: São Miguel
Desacat
do Oeste repudia governo
o
Bolsonaro

IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

São Miguel do
Oeste/SC

07/04/2021

Chapecó recebe Bolsonaro
Catarina
sob protestos: “Fora,
s
genocida!”

IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

Chapecó/SC
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Tudo
07/04/2021 sobre
Floripa

Servidores da Saúde fazem
VÍDEO/I
protesto em defesa do SUS e MAGEM/ Servidores da Saúde Florianópolis/SC
das vacinas
TEXTO

07/04/2021 NDmais

Dia Mundial da Saúde tem
protesto contra governo
Bolsonaro em Blumenau

07/04/2021 NDmais

Dia Mundial da Saúde é
lembrado com manifestação VÍDEO
silenciosa

Representantes de
diversos
IMAGEM/
movimentos
TEXTO
sindicais de
Blumenau

Blumenau/SC

Sindsaúde

Criciúma/SC

[Notícia] Em reunião ampla
UFSC à com a base, APG delibera por
12/04/2021 Esquerd debater e articular a luta
TEXTO
a
pelas bolsas na PósGraduação

Associação de PósGraduandos Movimento
Estudantil UFSC

Florianópolis/SC

Tudo
15/04/2021 sobre
Floripa

Setor gastronômico promove
protesto no trapiche da
TEXTO
Beira-Mar nesta quinta (15)

Empresários e
profissionais do
setor gastronômico

Florianópolis/SC

ABRIL

Setor gastronômico realiza
protesto em Florianópolis

TN Sul

IMAGEM/
Abrasel
TEXTO

15/04/2021 NDmais

Moacir Pereira comenta
sobre os protestos por conta
VÍDEO
do fechamento de casas
noturnas

27/04/2021 NDmais

Protesto deixa atendimento
da Caixa funcionando de
forma parcial em Blumenau

Setor gastronômico
e de eventos

Sindicato dos
IMAGEM/
Bancários de
TEXTO
Blumenau

Criciúma e
Florianópolis/SC

Florianópolis/SC

Blumenau/SC

27/04/2021 NDmais

Apoiadores e
Dia do Trabalhador será
opositores do
IMAGEM/
marcado por manifestações
governo do
TEXTO
pró e contra Bolsonaro em SC
presidente Jair
Bolsonaro

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis e
Joinville/SC

29/04/2021 NDmais

Motoristas de aplicativo
fazem protesto e pedem
solução para latrocínio de
colega em São José

VÍDEO

São José/SC

01/05/2021 NDmais

Notícias do dia: maio chega
com manifestações, vacinas,

IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

Motoristas de
aplicativo

Santa Catarina
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frio e tainha; veja destaques

01/05/2021 NDmais

Santa Catarina tem
manifestações no Dia do
Trabalhador

01/05/2021 NDmais

Manifestantes fazem
VÍDEO/I
Frente Fora
carreata contra Bolsonaro em MAGEM/
Bolsonaro Criciúma
Criciúma; vídeo
TEXTO

Criciúma/SC

01/05/2021 NDmais

FOTOS: Dia do Trabalhador
tem manifestações em
Joinville

Joinville/SC

01/05/2021 NDmais

Vídeo: apoiadores de
Apoiadores do
VÍDEO/TE
Bolsonaro fazem carreata em
presidente Jair
XTO
Florianópolis
Bolsonaro

Florianópolis/SC

01/05/2021 NDmais

Gigantesca carreata em
Florianópolis no Dia do
Trabalho

Florianópolis/SC

01/05/2021 NDmais

Manifestações marcam o Dia
IMAGEM/ Apoiadores de
do Trabalhador no Vale do
TEXTO
Bolsonaro
Itajaí

01/05/2021 NDmais

Dia do Trabalhador é
marcado por manifestações
em SC com maioria prógoverno

VÍDEO/I
MAGEM/ Manifestantes
TEXTO

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Criciúma,
Florianópolis,
Garopaba,
Joinville e
Palhoça/SC

Apoiadores do
IMAGEM/
presidente Jair
TEXTO
Bolsonaro

VÍDEO/TE
Manifestantes
XTO

Balneário
Camboriú,
VÍDEO/I
Blumenau,
Manifestantes pró e
MAGEM/
Criciúma,
fora Bolsonaro
TEXTO
Florianópolis,
Itajaí, Joinville e
Palhoça/SC

Jornal
Manifestação política deixa o
Conexão
IMAGEM/
01/05/2021
trânsito lento em diversos
* Não menciona
Comunid
TEXTO
pontos de Florianópolis
ade

MAIO

TN Sul

Nacional: cidades registram
manifestações contra
governo Bolsonaro

Blumenau e
Itajaí/SC

IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

Florianópolis/SC

Blumenau,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Itajaí, Jaraguá do
Sul e Joinville/SC
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Sábado de manifestações
políticas em Criciúma (com
fotos e vídeos)

Apoiadores e
VÍDEO/I
opositores ao
MAGEM/
governo de
TEXTO
Bolsonaro

Criciúma/SC

02/05/2021 NDmais

Vídeo: Criciúma protagoniza
uma das maiores
manifestações a favor de
Bolsonaro

VÍDEO/I Movimento
MAGEM/ “Fechados com
TEXTO
Bolsonaro”

Criciúma/SC

02/05/2021 NDmais

Criciúma faz uma das maiores
IMAGEM/ Manifestantes pró e
manifestações em favor de
Criciúma/SC
TEXTO
fora Bolsonaro
Bolsonaro

03/05/2021 NDmais

Áudio: Moacir Pereira
comenta sobre as
manifestações do final de
semana em SC

AÚDIO/T
Manifestantes
EXTO

Florianópolis/SC

03/05/2021 NDmais

Manifestações
representaram um Grito de
Liberdade

TEXTO

Apoiadores de
Bolsonaro

Florianópolis/SC

03/05/2021 NDmais

Manifestação de sábado
mandou seus recados

IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

Florianópolis/SC

MAIO

TN Sul

Prefeitura de Florianópolis
paga duas vezes por serviços VÍDEO/I
Folha da
Trabalhadores da
04/05/2021
de coleta de lixo; contratada MAGEM/
Cidade
Comcap
sem licitação usa pessoal e
TEXTO
estrutura da Comcap

Florianópolis/SC

Profissionais da saúde fazem
Diário do
06/05/2021
manifestação por piso salarial TEXTO
Iguaçu
nacional

Chapecó/SC

Tudo
07/05/2021 sobre
Floripa

Profissionais da
saúde

8M Brasil SC, Frente
Catarinense de Luta
pela Legalização e
Descriminalização
do aborto, Frente
Feministas promovem ato em
Feminista contra o
IMAGEM/
repúdio à criação do Dia
feminicídio em Santa Florianópolis/SC
TEXTO
Contra o Aborto
Catarina, com o
apoio do Coletivo
Valente e de
diversos outros
coletivos feministas
do Estado.
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07/05/2021 NDmais

Portuários protestam contra
privatização em São
Francisco do Sul

Manifestações por todo o
Catarina país exigem o fim do
12/05/2021
s
genocídio do povo negro
neste 13 de maio

IMAGEM/ Sindicato dos
TEXTO
Portuários do Brasil

São Francisco do
Sul/SC

Coalização Negra
por Direitos (reúne
200 organizações,
grupos e coletivos
do movimento negro
brasileiro para
promover ações
conjuntas de
incidência política
nacional e
internacional. As
IMAGEM/
entidades definem Florianópolis/SC
TEXTO
estratégias para
intensificar o diálogo
com o Congresso
Nacional e com
instituições como a
ONU e a OEA sobre a
pauta racial, além de
fortalecer ações nos
estados e municípios
brasileiros nesse
sentido)

Tudo
13/05/2021 sobre
Floripa

Movimento 13 de
Protesto em repúdio à
IMAGEM/ Maio nas Ruas e
violência contra negros reúne
TEXTO
Movimento Negro
manifestantes em Floripa
Brasileiro

Florianópolis/SC

15/05/2021 NDmais

Falha de procedimento deu
início aos protestos na
Penitenciária Sul

VÍDEO

Criciúma/SC

Nova manifestação prógoverno Bolsonaro deve
acontecer neste sábado

Representantes de
entidades ligadas a
ruralistas,
evangélicos e
caminhoneiros +
IMAGEM/ Movimento Brasil
Balneário
TEXTO
Verde e Amarelo + Camboriú/SC
Aprosoja
(Associação
Brasileira de
Produtores de Soja),
Andaterra

15/05/2021 NDmais

Detentos e PM,
advogados da OAB
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(Associação Nacional
de Defesa dos
Agricultores,
Pecuaristas e
Produtores da Terra)
e a Sincal
(Associação dos
Cafeicultores do
Brasil)

17/05/2021 NDmais

Barra do Camacho:
moradores fazem
manifestação pelo
desassoreamento

18/05/2021 NDmais

Servidores municipais
paralisam atividades em
Criciúma em protesto por
reinvindicações

18/05/2021 NDmais

VIDEO: Justiça determina fim VÍDEO/I Trabalhadores da
de protesto em Criciúma sob MAGEM/ Saúde de Criciúma
pena de multa
TEXTO
(Sindicato)

Tudo
24/05/2021 sobre
Floripa

Moradores do bairro
Moradores do Córrego
IMAGEM/ Córrego Grande/SOS
Grande apontam devastação
Florianópolis/SC
TEXTO
Mata Nativa Córrego
de área ambiental
Grande

25/05/2021 NDmais

Moradores do Morro das
Pedras, em Florianópolis,
realizam nova manifestação

28/05/2021 NDmais

Florianópolis tem atraso e
IMAGEM/ Trabalhadores do
possível suspensão de linhas
TEXTO
transporte público
de ônibus nesta sexta

Florianópolis/SC

Manifestação contra o
Governo Bolsonaro reúne
multidão em Floripa

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Brusque,
Canoinhas,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Itajaí, Jaraguá do
Sul, Joinville, Rio
do Sul e
Tubarão/SC

Tudo
29/05/2021 sobre
Floripa

VÍDEO

Moradores, turistas
Jaguaruna/SC
e pescadores

VÍDEO

Servidores
municipais de
Criciúma

Associação dos
IMAGEM/ Moradores do
TEXTO
Morro das Pedras
(ASMP)

"Movimentos
IMAGEM/
populares" - Frente
TEXTO
Fora Bolsonaro

Criciúma/SC

Criciúma/SC

Florianópolis/SC
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29/05/2021 NDmais

29/05/2021 NDmais

Protestos contra o governo
federal são registrados pelo
Estado

Santa Catarina tem dia de
protestos contra Bolsonaro

VÍDEO

Manifestantes/parti
dos de esquerda,
centrais sindicais,
movimentos sociais
e estudantil

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis e
Joinville/SC

VÍDEO/I
MAGEM/ Manifestantes
TEXTO

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Brusque,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Itajaí, Jaraguá do
Sul e Joinville/SC

29/05/2021 NDmais

FOTOS: Veja como foram as
manifestações contra
Bolsonaro em SC

IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

Blumenau,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis e
Joinville/SC

MAIO

TN Sul

SC: protesto cobra solução
para os problemas dos
trabalhadores do Samu

IMAGEM/
SindSaúde/SC
TEXTO

Florianópolis/SC

TN Sul

Santa Catarina: ainda não há VÍDEO/I
respostas sobre o protesto
MAGEM/ SindSaúde/SC
do Samu
TEXTO

Florianópolis/SC

MAIO

30/05/2021 NDmais

31/05/2021 NDmais

Não cita/Menciona o
ex-prefeito de Içara
pelo MDB, Murialdo
Manifestação contra
Gastaldon, a
Bolsonaro em Criciúma reúne IMAGEM/ vereadora Geovana
Criciúma/SC
pré-candidatos e ex-prefeito TEXTO
Mondardo, do
do MDB
PCdoB de Criciúma e
o ex-prefeito da
cidade, Décio Góes,
do PT.

Notícias do dia: tornado em
SC, protestos e preocupação
na saúde

IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

Balneário
Camboriú,
Blumenau,
Brusque,
Chapecó,
Florianópolis,
Itajaí, Jaraguá do
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Sul e Joinville/SC.

Trabalhadores da
saúde indígena,
VÍDEO/I
juntamente com das
MAGEM/
José Boiteux/SC
lideranças indígenas
TEXTO
e de conselheiros
distritais

31/05/2021 NDmais

Confira as principais notícias
de Blumenau e região nesta
segunda

31/05/2021 NDmais

Trabalhadores da
FOTOS: manifestação
saúde indígena,
indígena fecha entrada de
IMAGEM/ juntamente com das
José Boiteux/SC
José Boiteux na manhã desta TEXTO
lideranças indígenas
segunda
e de conselheiros
distritais

01/06/2021 NDmais

Manifestantes fecham
garagem de ônibus em
Florianópolis nesta terça

Trabalhadores da
empresa de
transporte
Canasvieiras/Sintrat
urb (Sindicato dos
IMAGEM/ Trabalhadores em
Florianópolis/SC
TEXTO
Transporte Urbano,
Rodoviário, Turismo,
Fretamento e
Escolar de
Passageiros da
região)

Jornal
Conexão
02/06/2021
Comunid
ade

Após protestos no Norte da
Ilha, secretário explica
situação das empresas de
ônibus

Trabalhadores
IMAGEM/
demitidos empresa
TEXTO
de ônibus

JUNHO

Índios bloqueiam BR-101, no
IMAGEM/ "Índios da Aldeia
Morro dos Cavalos, em
TEXTO
Mbya Guarani"
protesto

TN Sul

Florianópolis terá
Desacat manifestação neste sábado
04/06/2021
o
5/6, Dia Mundial do Meio
Ambiente

Ecoando
Sustentabilidade,
Fórum da Cidade,
IMAGEM/ Movimento Ponta
TEXTO
do Coral 100%
Pública, SOS Mata
Nativa Córrego
Grande, Ufeco e

Florianópolis/SC

Palhoça/SC

Florianópolis/SC
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Casa de Passagem
Indígena Gojtá Sá

Servidores de Blumenau
fazem protesto contra
reajuste no ISSBLU

Sindicato Único dos
Trabalhadores no
IMAGEM/ Serviço Público
TEXTO
Municipal de
Blumenau
(Sintraseb)

Blumenau/SC

08/06/2021 NDmais

Veja as principais notícias
desta terça no Vale do Itajaí

Sindicato Único dos
Trabalhadores no
VÍDEO/I
Serviço Público
MAGEM/
Municipal de
TEXTO
Blumenau
(Sintraseb)

Blumenau/SC

Jornal
08/06/2021
ExtraSC

Buraco em ponte na SC 120
entre Lebon Régis e
Curitibanos

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Curitibanos e
Lebon Regis/SC

14/06/2021 NDmais

Funcionários do Samu
organizam protesto pra
reivindicar melhores
condições de trabalho

VÍDEO

Funcionários do
SAMU

Florianópolis/SC

14/06/2021 NDmais

Karina Manarin comenta
movimentações políticas no
MBD e protesto dos
trabalhadores do SAMU

VÍDEO

Funcionários do
SAMU

Florianópolis/SC

Servidores fazem
manifestação de apoio em
frente às unidades de saúde
geridas pelo IMAS

IMAGEM/ Instituto Maria
TEXTO
Schmitt-IMAS

08/06/2021 NDmais

15/06/2021

Agora
Sul

Nota das lideranças indígenas
do Oeste de Santa Catarina
Desacat
18/06/2021
sobre manifestação do
TEXTO
o
presidente do Conselho de
Caciques

Araranguá/SC

Lideranças indígenas
Oeste de SC
do Oeste de SC

Semana inicia com protestos
Sinpol/SC, AAPSS/SC,
Folha do
IMAGEM/
19/06/2021
e ameaças de paralisação por
Sinte/SC,
Florianópolis/SC
Oeste
TEXTO
servidores
Sintespe/SC

19/06/2021 NDmais

Sábado tem protestos contra
Bolsonaro pelo Brasil, mas
IMAGEM/
Manifestantes
chuva afeta manifestações
TEXTO
em SC

Araranguá,
Blumenau,
Caçador,
Chapecó (online),
Lages, São Bento
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do Sul/SC

Tudo
20/06/2021 sobre
Floripa

Indígenas Guarani promovem
IMAGEM/ Indígenas dos povos
“levante pela terra” no
Palhoça/SC
TEXTO
Guarani e Kaingang
Morro dos Cavalos

22/06/2021 NDmais

Indígenas bloqueiam rodovia VÍDEO/I
em Chapecó em protesto
MAGEM/ Indígenas
contra Projeto de Lei
TEXTO

Novas manifestações contra
Desacat Bolsonaro e pela vacina são
23/06/2021
o
confirmadas para o 24 de
julho
23/06/2021

Folha do Manifestação será realizada
Oeste
neste sábado

Chapecó e
Seara/SC

Povo Sem Medo,
IMAGEM/ Brasil Popular e
TEXTO
Coalizão Negra por
Direitos

Santa Catarina

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

São Miguel do
Oeste/SC

23/06/2021 NDmais

Protesto indígena bloqueia
trecho da BR-470 em SC;
assista

VÍDEO/I Indígenas Xokleng
MAGEM/ da terra indígena
TEXTO
Laklaño

Ibirama/SC

23/06/2021 NDmais

VÍDEO: Indígenas bloqueiam
BR-101 em protesto contra
PL da demarcação

VÍDEO/I
MAGEM/ Indígenas
TEXTO

Chapecó, Palhoça
e Seara/SC

23/06/2021 NDmais

Delegados protestam contra
reforma e fazem “Operação
Padrão” em SC

Delegados de
polícia, Associação
VÍDEO/TE
dos Delegados de
XTO
Policia de SC
(Adepol)

Chapecó/SC

23/06/2021 NDmais

Manifestação: Pelo segundo
dia consecutivo, indígenas
bloqueiam trecho da SC-283

VÍDEO

Indígenas Kaigang e Chapecó e
Guarani
Concórdia/SC
São Miguel do
Oeste e
Guaraciaba/SC

Diário do Em protesto, moradores
23/06/2021
Iguaçu tapam buracos na BR-163

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Reforma da previdência: Em
Diário do protesto contra texto,
24/06/2021
Iguaçu policiais civis entregam
coletes e algemas em SC

VÍDEO/I Associação dos
MAGEM/ Delegados de Policia Chapecó/SC
TEXTO
de SC (Adepol/SC)

Tudo
25/06/2021 sobre
Floripa

Sinpol - Entidades
Policiais civis fazem protesto
IMAGEM/ sindicais que
nas redes sociais e ameaçam
representam os
TEXTO
paralisação em SC
policias civis
catarinenses;

Santa Catarina
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Movimento
Segurança em
Alerta; Agepol
Tudo
25/06/2021 sobre
Floripa

Justiça suspende obra de
loteamento na Costa de
Dentro, no Sul da Ilha

IMAGEM/
Moradores
TEXTO

Florianópolis/SC

25/06/2021 NDmais

Confira as notícias do dia de
Joinville e região desta sexta

Policiais civis,
servidores do IGP,
IMAGEM policias penais e
agentes
socioeducativos

Joinville/SC

26/06/2021 NDmais

SC tem protestos contra
IMAGEM/
Bolsonaro em dia de visita do
Manifestantes
TEXTO
presidente ao Estado

28/06/2021

Folha do Centro Acadêmico promove
Oeste
ações pelo Mês do Orgulho

UFSC à [Notícia] Encontro Nacional
28/06/2021 Esquerd irá debater luta contra a
a
Reforma Administrativa

Florianópolis e
Jaraguá do Sul/SC

Centro Acadêmico
IMAGEM/ da
São Miguel do
TEXTO
Psicologia/Movimen Oeste/SC
to Estudantil
Fórum dos
Servidores Públicos
das Centrais
Sindicais (composto
por Central Única
dos Trabalhadores
(CUT); Força
Sindical; União Geral
dos Trabalhadores
(UGT); Central dos
Trabalhadores e
Trabalhadoras do
IMAGEM/ Brasil (CTB); Nova
Central Sindical de Nacional
TEXTO
Trabalhadores
(NCST); Intersindical
– Central da Classe
Trabalhadora;
Central Sindical e
Popular (CSP)
Conlutas; Pública
Central do Servidor;
Central Geral dos
Trabalhadores do
Brasil (CGTB);
Central dos
Sindicatos Brasileiros
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(CSB); Fórum das
Entidades Nacionais
dos Servidores
Públicos Federais
(Fonasefe),
Movimento Basta!;
Frente Parlamentar
em Defesa do
Serviço Público, e
União dos Policiais
do Brasil (UPB)
29/06/2021 NDmais

30/06/2021

VÍDEO: indígenas fecham BR- VÍDEO/I
470 em protesto pedindo
MAGEM/ Indígenas
demarcação de terras
TEXTO

Manifestação bloqueia SCDiário do
283 entre Chapecó e
Iguaçu
Arvoredo

IMAGEM/
Grupos indígenas
TEXTO

Ibirama/SC

Arvoredo e
Chapecó/SC

30/06/2021 NDmais

BR-101: Manifestantes
indígenas bloqueiam rodovia VÍDEO
e protesto gera confusão

Indígenas

Joinville/SC

30/06/2021 NDmais

Indígenas devem bloquear
IMAGEM/
SC-283 em Chapecó em
Indígenas
TEXTO
protesto contra projeto de lei

Chapecó/SC

30/06/2021 NDmais

Indígenas bloqueiam BR-101 VÍDEO/I
em Araquari e protesto gera MAGEM/ Indígenas
confusão com motoristas
TEXTO

Araquari/SC

30/06/2021 NDmais

Protesto dos índios hoje em
Floripa teve sindicalistas e
militantes de esquerda

VÍDEO

Florianópolis/SC

30/06/2021 NDmais

Indígenas protestam contra
‘marco temporal’ e
bloqueiam Via Expressa Sul
em Florianópolis

VÍDEO/I
Indígenas Kaigang e Araquari e
MAGEM/
Xokleng
Florianópolis/SC
TEXTO

Tudo
30/06/2021 sobre
Floripa

Indígenas protestam contra
projeto que prejudica
demarcações

IMAGEM/ Indígenas dos povos Florianópolis e
TEXTO
Guarani e Kaingang Palhoça/SC

30/06/2021 NDmais

Julgamento de demarcação
de terras indígenas em SC
segue no STF e motiva
protestos

Indígenas

IMAGEM/
Indígenas
TEXTO

Araquari,
Chapecó,
Florianópolis,
Ibirama e
Seara/SC
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01/07/2020 NDmais

Andaterra lança nota
repudiando curso promovido TEXTO
pela UFSC

Associação Nacional
de Defesa dos
Agricultores,
Florianópolis/SC
Pecuaristas e
Produtores da Terra
(Andaterra)

Frente Brasil
IMAGEM/
Popular, Povo Sem
TEXTO
Medo; CUT

Blumenau,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Joinville e
Tubarão/SC

03/07/2021 NDmais

Cidades de SC registram
Frente Brasil
IMAGEM/
protestos contra o presidente
Popular, Povo Sem
TEXTO
Jair Bolsonaro
Medo; CUT

Blumenau,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Joinville e
Tubarão/SC

Tudo
04/07/2021 sobre
Floripa

Nova manifestação contra
VÍDEO/I
Frente Fora
Bolsonaro reúne milhares em MAGEM/
Bolsonaro, UP, ME
protesto em Floripa
TEXTO

Florianópolis/SC

05/07/2021 NDmais

Paulo Alceu: “Manifestações
contra Bolsonaro não se
VÍDEO
tratam de condenar governo
pelas mortes”

Santa Catarina

15/07/2021 NDmais

Leia as principais notícias
VÍDEO/I
desta quinta em Blumenau e MAGEM/ Manifestante
região
TEXTO

Brusque/SC

15/07/2021 NDmais

Manifestante solitário
VÍDEO/I
protesta dentro de rio em SC; MAGEM/ Manifestante
veja vídeo
TEXTO

Brusque/SC

17/07/2021 NDmais

Comunidade organiza
protesto após morte de
menino em hospital de São
Francisco do Sul

São Francisco do
Sul/SC

Tudo
18/07/2021 sobre
Floripa

Comunidade
quilombola de Vidal
Martins,
Semana teve protestos e
IMAGEM/ Movimentos de
Florianópolis e
manifestações populares em
TEXTO
Moradia e Despejo Palhoça/SC
Floripa e Palhoça
Zero, Movimento
SOS Mata Atlântica e
outros.

03/07/2021 NDmais

Protestos pelo Brasil pedem
impeachment de Bolsonaro;
veja imagens

Manifestantes

IMAGEM/ Moradores e
TEXTO
familiares
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18/07/2021 NDmais

FOTOS: ‘Queremos justiça’,
clamam em protesto por
morte de menino em São
Francisco do Sul

JULHO

Semana inicia com protestos
Sinpol/SC, AAPSS/SC,
IMAGEM/
e ameaças de paralisação por
Sinte/SC,
Florianópolis/SC
TEXTO
servidores
Sintespe/SC

TN Sul

IMAGEM/ Moradores e
TEXTO
familiares

São Francisco do
Sul/SC

Sindicato dos
Reforma da Previdência:
Delegados de Polícia
Diário do Integrantes da Segurança
IMAGEM/
20/07/2021
Civil, Agentes de
Florianópolis/SC
Iguaçu Civil fazem manifestação em TEXTO
Polícia, Polícia Penal
frente à Alesc
e Perito do IGP
Pais organizam protesto e
transferem filhos de escola
que está cedendo, em
Florianópolis

IMAGEM/
Pais de alunos
TEXTO

Tudo
20/07/2021 sobre
Floripa

Manifestantes bloqueiam
trânsito nas pontes em
protesto contra a Reforma

Servidores da
VÍDEO/I Secretaria Estadual
MAGEM/ de Segurança
Florianópolis/SC
TEXTO
Pública (Polícia Civil,
Militar e OGP)

20/07/2021 NDmais

VIDEO: Em protesto, Policiais
VÍDEO/TE Policiais Civis, Penais
Civis fecham as duas pontes
Florianópolis/SC
XTO
e Agentes do IGP
em Florianópolis

21/07/2021 NDmais

Protesto de policiais fecha
entrada e saída de
Florianópolis

VÍDEO

21/07/2021 NDmais

Áudio: Moacir Pereira
comenta Operação dos
agentes públicos de SC

AÚDIO/T
Policiais Civis
EXTO

JULHO

Içara: moradores de Vila
IMAGEM/ Moradores da Vila
Esperança fazem protesto na
TEXTO
Esperança
linha férrea

Içara/SC

22/07/2021 NDmais

Moradores organizam
protesto contra situação de
escola em Florianópolis

Florianópolis/SC

22/07/2021 NDmais

Após protestos, FTC emite
nota sobre pavimentação de IMAGEM/ Moradores de
rodovia em Içara, no Sul de
TEXTO
Içara/SC
SC

20/07/2021 NDmais

TN Sul

Florianópolis/SC

Policiais Civis, Penais
Florianópolis/SC
e Agentes do IGP

Moradores da
IMAGEM/
Costeira do
TEXTO
Pirajubaé

Florianópolis/SC

Içara/SC
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Tudo
23/07/2021 sobre
Floripa

Ação de servidores da Alesc
beneficia famílias de
comunidades carentes

Manifestação contra o
Diário do
24/07/2021
presidente Jair Bolsonaro é
Iguaçu
realizada em Chapecó

Sindicato dos
Servidores da
Assembleia
Legislativa de Santa
Catarina (Sindalesc),
IMAGEM/ Associação dos
Florianópolis/SC
TEXTO
Servidores (Afalesc)
e contou com o
apoio da Associação
dos Servidores
Aposentados da
Alesc (Afipolesc)
IMAGEM/
Manifestantes
TEXTO

Chapecó/SC

24/07/2021 NDmais

Entidades
VÍDEO/I
SC tem manifestações contra
estudantis, centrais
MAGEM/
Bolsonaro neste sábado
sindicais e
TEXTO
movimento sociais

Brusque,
Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Jaraguá do Sul,
Joinville, Rio do
Sul, São Miguel
do Oeste/SC

24/07/2021 NDmais

Moradores protestam contra
Moradores da
IMAGEM/
escola cedendo em
Costeira do
TEXTO
Florianópolis
Pirajubaé

Florianópolis/SC

24/07/2021 NDmais

Sábado é marcado por
manifestações contra
Bolsonaro pelo Brasil

Partidos políticos
opostos,
IMAGEM/
movimentos sociais
TEXTO
e centrais sindicais;
entidades estudantis

JULHO

Criciúma: manifestantes
ocupam Avenida Centenário
em protesto

Araranguá,
Movimentos
Criciúma,
IMAGEM/
sindicais e sociais da Garopaba,
TEXTO
região
Laguna e
Tubarão/SC

TN Sul

27/07/2021 NDmais

Grupo faz manifestação de
repúdio à fala polêmica de
vereador em Joinville

28/07/2021 NDmais

Projeto que prevê programa
de parcerias público-privadas VÍDEO
gera protestos em Capivari

VÍDEO

Chapecó,
Criciúma,
Florianópolis,
Joinville e
Tubarão/SC

Conselho Municipal
das Pessoas com
Joinville/SC
Deficiência de
Joinville
Moradores

Capivari de
Baixo/SC
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de Baixo
Conselho Nacional
do Transporte
Rodoviário de Cargas
(CNTRC), Agência
Nacional de
IMAGEM/ Transportes
Chapecó e
TEXTO
Terrestres,
Florianópolis/SC
Confederação
Nacional dos
Trabalhadores em
Transportes e
Logística (CNTTL)

30/07/2021 NDmais

Greve dos caminhoneiros:
entidades dizem que recado
foi dado e sinalizam novos
protestos

Tudo
31/07/2021 sobre
Floripa

Movimento
Bebê é retirado da mãe após VÍDEO/I
População em
o parto em Floripa e família MAGEM/
Situação de Rua e
denuncia racismo
TEXTO
manifestantes

Florianópolis/SC

JULHO

TN Sul

Familiares dos detentos do
IMAGEM/ Familiares dos
presídio de Araranguá fazem
TEXTO
detentos
manifestação

Araranguá/SC

TN Sul

Criciúma e Araranguá
registram manifestações
contra Bolsonaro (VÍDEO)

Araranguá e
Criciúma/SC

JULHO

VÍDEO/I
MAGEM/ Manifestantes
TEXTO
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APÊNDICE B

CENTRO SOCIOECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL

Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular - Nessop

QUADRO MUNICÍPIOS CATARINENSES POR MACRORREGIÃO

MACRORREGIÃO

NÚMERO DE
MUNICÍPIOS POR
MACRORREGIÃO

MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA

Foz do Rio Itajaí Nordeste

25

Araquari, Balneário Barra do Sul, Balneário
Camboriú, Balneário Piçarras, Barra Velha,
Bombinhas, Camboriú, Corupá, Garuva, Gaspar,
Guaramirim, Ilhota, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaraguá
do Sul, Joinville, Luis Alves, Massaranduba,
Navegantes, Penha, Porto Belo, São Francisco do
Sul, São João do Itaperiú, Schroeder.

Grande Florianópolis

20

Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio
Carlos,
Biguaçu,
Canelinha,
Florianópolis,
Garopaba, Governador Celso Ramos, Major
Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes,
Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São
Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de
Alcântara, Tijucas.

Grande Oeste

76

Abelardo Luz, Águas de Chapecó, Águas Frias,
Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte,
Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Campo Erê,
Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta,
Coronel Freitas, Coronel Martins, Cunha Porã,
Cunhataí, Descanso, Dionísio Cerqueira, Entre
Rios, Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão, Formosa
do Sul, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul,
Guatambu, Iporã do Oeste, Ipuaçu, Iraceminha,
Irati, Itapiranga, Jardinópolis, Jupiá, Lajeado
Grande, Maravilha, Marema, Modelo, Mondaí,
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Nova Erechim, Nova Itaberaba, Novo Horizonte,
Ouro Verde, Palma Sola, Palmitos, Paraíso, Passos
Maia, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Ponte Serrada,
Princesa, Quilombo, Riqueza, Romelândia,
Saltinho, Santa Helena, Santa Terezinha do
Progresso, Santiago do Sul, São Bernardino, São
Carlos, São Domingos, São João do Oeste, São José
do Cedro, São Lourenço do Oeste, São Miguel da
Boa Vista, São Miguel do Oeste, Saudades, Serra
Alta, Sul Brasil, Tigrinhos, Tunápolis, União do
Oeste, Vargeão, Xanxerê, Xaxim.
Meio Oeste

55

Abdon Batista, Água Doce, Alto Bela Vista, Anita
Garibaldi, Arabutã, Arroio Trinta, Arvoredo,
Brunópolis, Caçador, Calmon, Campos Novos,
Capinzal, Catanduvas, Celso Ramos, Concórdia,
Curitibanos, Erval Velho, Fraiburgo, Frei Rogério,
Herval D'oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Ipira,
Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis,
Lebon Régis, Lindóia do Sul, Luzerna, Macieira,
Monte Carlo, Ouro, Paial, Peritiba, Pinheiro Preto,
Piratuba, Ponte Alta do Norte, Presidente Castello
Branco, Rio das Antas, Salto Veloso, Santa Cecília,
São Cristóvão do Sul, Seara, Tangará, Timbó
Grande, Treze Tílias, Vargem, Vargem Bonita,
Videira, Xavantina, Zortéa.

Planalto Norte

14

Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas,
Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos
Costa, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio
Negrinho, São Bento do Sul, Três Barras.

Serra Catarinense

18

Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Bom Jardim da
Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão
Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio
Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino,
São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici,
Urupema.

Sul

45

Araranguá, Armazém, Balneário Arroio do Silva,
Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Braço do
Norte, Capivari de Baixo, Cocal do Sul, Criciúma,
Ermo, Forquilhinha, Grão Pará, Gravatal, Içara,
Imaruí, Imbituba, Jacinto Machado, Jaguaruna,
Laguna, Lauro Muller, Maracajá, Meleiro, Morro da
Fumaça, Morro Grande, Nova Veneza, Orleans,
Passo de Torres, Pedras Grandes, Pescaria Brava,
Praia Grande, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de
Lima, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, São
Ludgero, São Martinho, Siderópolis, Sombrio,
Timbé do Sul, Treviso, Treze de Maio, Tubarão,
Turvo, Urussanga.

Vale do Itajaí

42

Agrolândia, Agronômica, Apiúna, Ascurra,
Atalanta, Aurora, Benedito Novo, Blumenau,
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Botuverá, Braço do Trombudo, Brusque, Chapadão
do Lageado, Dona Emma, Doutor Pedrinho,
Guabiruba, Ibirama, Imbuia, Indaial, Ituporanga,
José Boiteux, Laurentino, Leoberto Leal, Lontras,
Mirim Doce, Petrolândia, Pomerode, Pouso
Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio
do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio dos
Cedros, Rodeio, Salete, Santa Terezinha, Taió,
Timbó, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor
Meireles, Witmarsum.

